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Pré-candidatos do
consórcio do Palácio dos
Leões se engalfinham nos
bastidores. POLÍTICA 3

Curtos-circuitos já
causaram incêndio

em 10 edifícios
Nesta semana foi preso um homem,
de 27 anos, em São Vicente Ferrer,
suspeito de estuprar a enteada, de 10
anos. Ele foi encaminhado ao pre-
sídio, em Viana. CIDADES 5

Instaurados 
72 inquéritos
de abuso
contra
menores 

Violência sexual

Treze suspeitos de assaltar caminhões
dos Correios foram presos em Ope-
ração Postagem Noturna, da Polícia
Federal, nas cidades de Imperatriz,
Açailândia e São Luís.  POLÍCIA 8

Maranhão 
é alvo de
quadrilhas
de roubo 
de cargas 

Criminosos

Declaração  foi recebida positiva-
mente, mas com certa cautela, por lí-
deres de outras siglas da esquerda; no
PT, lideranças avaliam possibilidade
como pouco provável.  POLÍTICA 2

Lula diz que
PT pode 
não ter
candidato a
presidente 

Eleições 2022

GERAL 9

Pandemia
adia status
de livre da
aftosa sem
vacinação

Maranhão

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

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

130.415 suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado desde março

168.635
CASOS PACIENTES CASOS

Na noite de terça-feira, um incêndio atingiu um apartamento
no 3° andar (no detalhe) de um edifício residencial no Calhau,

após curto-circuito no fio de um ventilador. CIDADES 6

De acordo com informações da Abracopel, 80% dos casos de incêndio em residência foram causados por problemas elétricos
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10 edifícios já tiveram
incêndios motivados 
por curto circuito no
Maranhão este ano
CIDADES 6

DPCA instaurou 72 inquéritos de
abuso contra menores em seis meses
Nesta semana foi preso um homem, de 27 anos, em São Vicente de Ferrer, suspeito de estuprar a enteada, de
10 anos; dados da polícia mostram que, somente na capital, houve 205 estupros de vulnerável em 2019

U
m desenho, um com-
portamento retraído
ou até uma simples
brincadeira diferente

podem ser sinais que uma
criança ou adolescente esteja
passando por uma situação de
abuso sexual. Este tipo de crime
acontece em qualquer lugar, a
qualquer hora e muitas vezes os
autores são pessoas da família ou
“de confiança”. Esta semana, um
homem, ex-presidiário, foi preso,
em Minas Gerais, suspeito de es-
tuprar e engravidar a sobrinha,
de 10 anos, no Espírito Santo. Se-
gundo a polícia, a vítima vinha
sendo molestada desde os 6 anos
de idade e era ameaçada. Ontem,
um outro homem, de 27 anos, foi
preso na cidade de São Vicente
de Ferrer, no Maranhão, acusado
de violentar sexualmente a en-
teada, de 10 anos. Ele foi enca-
minhado ao presídio, em Viana.

Dados da Delegacia de Prote-
ção à Criança e Adolescente
(DPCA) mostraram que durante

o primeiro semestre deste ano já
foram instaurados 72 inquéritos
relacionados a violência sexual
contra crianças e adolescentes,
na capital maranhense, São Luís,
a maioria dos suspeitos tem li-
gação com as vítimas.

A delegada da DPCA, Adriana
Meirelles, informou que a maio-
ria das vítimas desse tipo de
crime são menores de 14 anos,
do sexo feminino. No decorrer
dos primeiros seis meses deste
ano, já foram instaurados mais
de 70 inquéritos de violência se-
xual na delegacia especializada
e, entre eles, 56 tratam de estu-
pro de vulnerável. “O alicia-
mento, a importunação sexual
e o estupro são enquadrados
como casos de violência sexual”,
detalhou Adriana Meirelles.

Ela ainda frisou que durante
o período de pandemia da Covid-
19 houve redução na quantidade
de registros desse tipo de crime
e acredita que, possivelmente, o
isolamento social tem dificultado
as ações dos possíveis agresso-
res. “Nos últimos meses, os pais
estão ficando mais em casa, mui-
tos até mesmo trabalhando no
sistema home office, e isso de
uma certa maneira acaba afas-
tando os agressores”, disse a de-
legada.

Adriana Meirelles também in-
formou que no decorrer do ano
passado foram instaurados, nessa
delegacia, 300 inquéritos de vio-
lência sexual contra criança e
adolescente, 205 especificamente
referentes a casos de estupro de
vulnerável. “Esses processos
foram enviados ao Poder Judi-
ciário”, apontou a delegada.

Ainda de acordo com ela, os
pais devem observar o compor-
tamento dos filhos, pois alguns
sinais podem ajudar a identificar
possíveis abusos e exploração se-
xual. “Muitos desses sinais estão
associados à mudança de com-
portamento da vítima, como gri-
tos, insônia, evitar abraços e até
mesmo tentativa de suicídio”, ex-
plicou Adriana Meirelles.�

MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO - PSICÓLOGO RAFFAEL ROCHA 

Quando o menor de idade é vítima de violência sexual pode ocorrer
mudança de comportamento?

Sim. A violência sexual se trata de um abuso agressivo que se utiliza
de força, ameaças e coerção. Normalmente, essas mudanças
comportamentais são repentinas e bruscas, imediatamente ao episódio
no qual ocorreu a violência. Os abusos violentos são fáceis de serem
descobertos, pois, geram sentimentos como medo, isolamento e tristeza.

Com quais comportamentos os pais precisam ficar atentos?
A criança ou o adolescente pode demonstrar insegurança,

principalmente, diante de estímulos que a remete aos contextos nos
quais ocorreram os episódios de violência sexual. Ter medo do escuro,
não querer ficar sozinho, não querer ir à escola, igreja ou até mesmo à
casa de parentes. A criança normalmente se prende a uma figura segura
e pode ser o pai ou a mãe. Além disso, a família precisa observar o
comportamento de possíveis agressores. Na maior parte dos casos, há
uma tentativa de proximidade excessiva por parte do agressor, que
sempre se vai colocar a disposição para cuidar, demonstrar
preocupação e sempre buscar uma forma de ficar só com a criança ou o
adolescente.

Quando forem percebidas mudanças comportamentais nessa
vertente, como os pais devem agir?

Em primeiro lugar, os pais precisam estabelecer um canal de diálogo
saudável e de confiança. Muita das vezes, a vítima sente culpa e isso
pode dificultar que fale sobre o que aconteceu, por vergonha ou medo.
Caso o agressor esteja na casa da vítima, os pais podem ir para outro
local com a vítima, para conversarem. Por se tratar de um episódio que
gera traumas, tanto para a vítima e aos pais, se torna importante
procurar ajuda psicossocial e fazer a denúncia aos órgãos competentes.

O isolamento social
tem dificultado as

ações dos agressores

DICAS DE PREVENÇÃO AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

_Converse com a criança sobre as partes íntimas do corpo: As crianças precisam
saber nomear corretamente as partes do corpo e identificar o que é íntimo, para
assim, poderem relatar aos pais quando algo fora do comum acontecer.
_Explique sobre os limites do corpo: Ensine a criança a não permitir que ninguém
toque as suas partes íntimas, ou ainda, que ela não toque nas partes íntimas de
nenhuma pessoa, seja ela conhecida ou desconhecida.
_Incentive a criança a conversar com você: É preciso que o seu filho se sinta
seguro para lhe contar qualquer coisa, inclusive uma situação de abuso. Muitas
vezes, os abusadores pedem às crianças para manterem o ocorrido em segredo,
seja ameaçando-a ou de maneiras lúdicas.
_Relação de auto estima com o corpo: Estimulem que os adolescentes e jovens
mantenham uma relação saudável com o seu corpo. Explique que eles não
precisam se sujeitar a situações desagradáveis e desconfortáveis por
insegurança ou medo de não serem aceitos.

_Identifique os possíveis sinais de um abuso: Embora não seja fácil notar os
sinais físicos de um abuso sexual, é possível que a criança tenha alterações no
seu comportamento, como: irritação, ansiedade, dores de cabeça, alterações
gastrointestinais frequentes, rebeldia, raiva, introspecção ou depressão,
problemas escolares, pesadelos constantes, xixi na cama e presença de
comportamentos regressivos (por exemplo, voltar a chupar o dedo). Outro sinal
de alerta é quando a criança passa a falar abertamente sobre sexo, de forma
não-natural para a sua idade, física e mental.
_Denuncie! No caso de qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual infantil, não
hesite em realizar uma denúncia o mais rápido possível. Em caso de suspeita de
violência sexual contra criança e adolescente, o Disque 100 é uma das ferramentas de
denúncia anônima disponível, ou ainda, pelos telefones da DPCA-MA, nos números
(98) 3214-8667 / 3214-8688 e 190 do Ciops. As denúncias podem ser também
feitas ao Ministério Público e aos Conselhos Tutelares de cada município.

7272
INQUÉRITOS
instaurados de violência
sexual contra crianças e
adolescentes na DPCA, no
primeiro semestre deste ano,
em São Luís

5656
CASOS de estupro de
vulnerável (que tiveram
como vítimas menores de
idade), registrados na DPCA
no primeiro semestre deste
ano

Fotos/Divulgação
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Organizações criminosas
especializadas em roubo
de cargas agem no MA

Um homem, identificado como
Rui, ainda na tarde de ontem não
tinha sido preso. Segundo a polí-
cia, ele é acusado de assassinar a
golpes de faca o próprio irmão du-
rante a noite de quarta-feira (19),
em Igarapé Grande. A vítima era
homossexual e conhecida na cida-
de como Bernadete.

O caso está sendo investigado
pela equipe da delegacia desse mu-
nicípio. A polícia informou que a
vítima e o acusado discutiam de
forma frequente. No último dia 19,
houve mais uma discussão e Rui
acabou desferiu um golpe de faca
na vítima.

Após o crime, ele disse para um
vizinho, nome não revelado, que
tinha cometido esse crime devido

Bernadete ter jogado uma frigi-
deira com óleo quente nele. A víti-
ma ainda foi levada por populares
para o hospital da cidade, mas che-
gou sem vida, enquanto, o acusa-
do conseguiu fugir da localidade.

No Maiobão, em Paço do Lu-
miar ocorreu ontem o assassinato
de Valdemir Pinto Feitosa. A polí-
cia informou que a vítima foi ba-
leada em plena via pública e esta-
va conduzindo uma motocicleta
CB 300 preta. O crime está sendo
investigado pela Superintendên-
cia de Homicídio e Proteção a Pes-
soas (SHPP). A Polícia também es-
tá investigando o assassinato de
Juaracy de Sena e Silva, ocorrido
na noite do último dia 19, na área
de Pedrinhas.�

Homossexual foi
morto pelo próprio
irmão, no interior
A vítima foi assassinada a golpes de faca
e o acusado conseguiu fugir da cidade

O Poder Judiciário marcou para o
dia 10 de setembro deste ano a 3ª
audiência de instrução do soldado
da Polícia Militar, Carlos Eduardo
Nunes Pereira, acusado de ter ma-
tado a tiros a ex-mulher, Bruna Lí-
cia Fonseca Pereira, de 23 anos, e
também o amigo dela, José Willian
dos Santos Silva, de 24 anos. O cri-
me ocorreu no apartamento da ex-
companheira do policial, no bairro
Vicente Fialho, no dia 25 de janeiro
deste ano.

Na 3ª audiência de instrução se-
rão ouvidos o policial militar e uma

testemunha de defesa. Ainda ontem
ocorreu a 2ª audiência e foi presidi-
da pelo juiz auxiliar da 4ª Vara do Jú-
ri de São Luís, Antônio Agenor Go-
mes. Atuaram na acusação o pro-
motor de Justiça, Samaroni Maia,
assistido pelos advogados Paulo
Henrique dos Santos e Olívia Cas-
tro. Enquanto a defesa foi feita pe-
los advogados Adriano Araújo, Clau-
ber Costa e Aldair Nunes. Já, a 1ª au-
diência de instrução ocorreu no dia
15 do mês passado  na 4ª Vara do
Tribunal do Júri, José Ribamar Gou-
lart Heluy Júnior. �

PM que matou mulher
vai a juri em São Luís
O militar, além de ter matado a ex-mulher,
atirou também no amigo dela, no Fialho

Treze suspeitos de assaltar caminhões dos Correios foram presos durante
a Operação Postagem Noturna, da Polícia Federal; maconha foi apreendida

O
Maranhão é alvo de qua-
drilheiros especializados
em roubo de carga. A Po-
lícia Federal (PF) realizou

ontem a Operação Postagem No-
turna, nas cidades de Imperatriz,
Açailândia e São Luís, que resultou
na prisão de 13 pessoas suspeitas
de cometerem esse tipo de crime.
Ainda durante esse cerco policial,
foram cumpridos 13 mandados de
busca e apreensão como também
apreendidos dez quilos de maco-
nha e dois quilos de cocaína.

A polícia informou que os deti-
dos fazem parte de uma organiza-
ção criminosa interestadual espe-
cializada em roubo de carga postal,
que é transportada em caminhões
da Empresa de Correios e Telégra-
fos (ECT). Os mandados foram ex-
pedidas pela 1ª Vara Federal Civil e
Criminal da SSJ de Imperatriz.

Um total de 70 policiais parti-
ciparam da operação e, além de
cumprirem a determinação judi-
cial, ainda encontraram entorpe-
centes nas residências dos detidos.
O material apreendido foi levado
para a sede da Polícia Federal da
cidade de Imperatriz e deve ser
periciado no decorrer dos próxi-
mos dias. Enquanto, os detidos
vão responder pelos crimes de
roubo circunstanciado e organi-
zação criminosa.

Investigação
A polícia também informou que
a investigação começou após
identificar a atuação de uma or-
ganização criminosa na Região

Tocantina e possui vários inte-
grantes. Eles se dividem em sub-

grupos. Um deles reúne os execu-
tores diretos dos roubos, enquan-
to, outros responsáveis por pres-
tar apoio logístico ao bando, com
o fornecimento de armas de fogo
e veículos automotores.

O modus operandi desses qua-
drilheiros, segundo a polícia, con-

siste em abordar os motoristas dos
caminhões dos Correios, princi-
palmente, no período da noite. As
vítimas são rendidas dentro da ca-
bine dos veículos com o objetivo
de dificultar o reconhecimento dos
participantes da ação criminosa.

Ainda segundo a polícia, deze-
nas de assaltos aos caminhões dos
Correios ocorreram entre dezem-
bro de 2019 a junho de 2020 nas es-
tradas vicinais, localizadas nas pro-
ximidades das rodovias federais 010
e 222. Principalmente, nos trechos
entre as cidades de Santa Inês, Açai-
lândia e Imperatriz. �

Divulgação

Polícia informou que os detidos fazem parte de uma organização criminosa interestadual especializada

Íntegra em oestadoma.com/490xx

Mundo

Jansen-Cilag testa vacina
em 60 mil voluntários a
partir do mês de setembro 
Teste será conduzido em cerca de 180 locais nos EUA e em países, como o
Brasil e México; Anvisa já autorizou a realização de testes em estágio avançado

LONDRES/ LISBOA 

O  Reino Unido retirou Portugal de sua
lista de quarentena contra a Covid-
19, nesta quinta-feira, mas disse que
as infecções em alta em outros locais
obrigarão os viajantes chegando de
Áustria, Croácia e Trinidade e Tobago
a se isolarem durante duas semanas.

O ministro dos Transportes, Grant
Shapps, anunciou no Twitter a mais
recente de uma série de ajustes na po-
lítica de quarentena agora que o Rei-
no Unido tenta evitar importar infec-
ções novas de focos no exterior.

“Dados mostram que agora po-
demos acrescentar Portugal àque-
les países incluídos nos Corredores
de Viagem”, disse.

Shapps disse que toda a política
de viagens britânica passa por revi-
sões constantes e que pode mudar
rapidamente, alertando que as pes-
soas só deveriam viajar se estiverem
dispostas a se submeter a uma qua-

rentena caso as regras mudem du-
rante suas férias.

Enfatizando a questão, ele anun-
ciou que Áustria, Croácia e Trinida-
de e Tobago estão sendo adiciona-
dos à lista de quarentena e que os
passageiros vindos destes países te-
rão que se isolar durante 14 dias de-
pois que chegarem a partir das 3h
locais de sábado.

Portugal, um destino turístico po-
pular entre os britânicos, havia ex-
pressado frustração pelo fato de o Rei-
no Unido ter se recusado a descartar
suas restrições de quarentena – o que
atingiu duramente sua economia de-
pendente do turismo.

As indústrias turística e de avia-
ção do próprio Reino Unido também
foram gravemente afetadas pela
pandemia de coronavírus. França e
Espanha, outros destinos de viagem
muito estimados, já foram sujeitas a
restrições de quarentena no auge da
temporada de verão. �

Quarentena: Reino
Unido tira Portugal
de lista de proibidos
Indústrias turística e de aviação do Reino Unido
foram gravemente afetadas pela pandemia 

WASHINGTON

A Johnson & Johnson (JNJ.N), por
meio da Jansen-Cilag, pretende
testar sua vacina experimental
contra o coronavírus em até
60.000 voluntários em um ensaio
clínico em estágio final previsto
para começar em setembro, de
acordo com um banco de dados
de ensaios clínicos do governo dos
Estados Unidos.

O teste será conduzido em
cerca de 180 locais nos EUA e em
outros países, incluindo o Brasil e
o México, de acordo com a infor-
mação publicada no clinic-
trials.gov em 10 de agosto.

“Podemos confirmar que o pla-
nejamento e o recrutamento estão
em andamento para nosso pro-
grama de Fase 3, que está sujeito
aos dados provisórios dos testes
das Fases 1/2 e à aprovação dos
reguladores”, disse um porta-voz
da Johnson & Johnson.

“Nosso programa de Fase 3
pretende ser o mais robusto pos-
sível, pode incluir até 60 mil par-
ticipantes e será conduzido em lo-
cais com altas taxas de incidência”,
acrescentou.

No caso do Brasil, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou nesta semana a rea-

lização de testes clínicos em estágio
avançado com a potencial vacina
contra a Covid-19 desenvolvida pela
Janssen, a unidade farmacêutica da
Johnson & Johnson.

De acordo com a Anvisa, os
testes no Brasil serão feitos com
7 mil voluntários distribuídos nos
Estados de São Paulo, Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro, Paraná,
Minas Gerais, Bahia e Rio Grande
do Norte.

O porta-voz da J&J disse que a
empresa está usando dados epi-
demiológicos para decidir onde
os estudos devem ser realizados,
e tomará uma decisão final em

breve. O ensaio de Fase 3 prova-
velmente será encerrado ao fim
de setembro, com as primeiras va-
cinas disponíveis para uso no iní-
cio de 2021, afirmou.

Recrutamento
Fabricantes de outras vacinas con-
tra o coronavírus, como Moderna
(MRNA.O) e Pfizer (PFE.N), estão
mirando o recrutamento de até
30.000 voluntários para seus estu-
dos de estágio final.

As ações da J&J subiram ligei-
ramente nesta quinta-feira, redu-
zindo as perdas iniciais, depois
que o Wall Street Journal divulgou,

pela primeira vez, o dimensiona-
mento do teste.

A Reuters informou na semana
passada que um projeto de vacina
contra o coronavírus do governo
dos EUA estava recrutando cien-
tistas na África do Sul e na Amé-
rica Latina para ajudar a testar
possíveis vacinas em ensaios clí-
nicos apoiados pelos EUA. �

Divulgação/ Frrepik 

Reuters/Rafael Marchante

SAIBA MAIS 

Este é o quarto estudo de
vacina contra o novo
coronavírus autorizado
pela Anvisa no Brasil. No
dia 2 de junho, a agência
autorizou o ensaio clínico
da vacina da
AstraZeneca e pela

Universidade de Oxford,
do Reino Unido; no dia 3
de julho, o da vacina
desenvolvida
pela Sinovac Biotech, da
China, em parceria com o
Instituto Butantan; e no
dia 21 de julho, o das
vacinas desenvolvidas
pela BioNTech, da
Alemanha, e
Wyeth/Pfizer, dos EUA.

No Brasil, a Anvisa autorizou testes clínicos em estágio avançado

Pessoas caminham perto da Torre de Belém, na cidade de Lisboa

NÚMERO

13
mandados de prisão foram
cumpridos durante o cerco
da Polícia Federal

MAIS 

A Polícia Civil deflagrou
durante os dias 14 a 18 deste
mês a Operação Rastreio, na
cidade de Vitória do Mearim.
No decorrer deste trabalho,
foram recuperados cinco
celulares roubados e ainda
identificados acusados de
cometer esse tipo de ação
criminosa, inclusive,
receptadores.

Rastreio
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O
s resultados da PNAD
Covid-19 mensal, desen-
volvida pelo IBGE, reve-
lam que 433 mil pessoas

(6,1% da população) realizaram
algum teste para diagnóstico da
Covid-19 desde o início da pande-
mia até julho de 2020 no Maranhão.
Desse total, cerca de 178 mil (2,5%
da população) testaram positivo
para a doença causada pelo novo
coronavírus.

Entre os testes para diagnóstico
da doença, as pessoas poderiam ter
realizado o exame com material co-
letado na boca ou nariz com o co-
tonete (swab); o teste rápido com
sangue coletado por um furo no
dedo; ou o exame com sangue reti-
rado da veia do braço.

A pesquisa também constatou
que, no Maranhão, 1,1 milhão de
pessoas (15,6% da população) ti-
nham alguma comorbidade que
pode agravar o quadro clínico de um
paciente com a Covid-19. Desse
total,  462 mil eram homens e 640
mil eram mulheres.

Hipertensão foi a comorbidade
mais frequente (9,4%). As outras
foram diabetes (4%), asma ou bron-
quite ou enfisema (3,5%), doenças
do coração (1,6%), depressão (1,4%)
e câncer (0,4%).

Sintomas associados à Covid-19
Em julho, caiu para 485 mil (6,9% da
população do estado) o número de

pessoas que se queixaram de algum
dos sintomas relacionados à sín-
drome gripal e que podiam estar as-
sociados à Covid-19. Em junho,
eram 670 mil e, em maio, eram 1,071
milhão de maranhenses com algum
dos sintomas.

Quanto aos sintomas conjuga-
dos – perda de cheiro ou sabor; febre,
tosse e dificuldade de respirar; e
febre, tosse e dor no peito –, em
julho, 131 mil pessoas (1,8% da po-
pulação) relataram sintomas. Nú-
mero menor que o registrado em
junho, 222 mil pessoas (3,1% da po-
pulação), e em maio, 396 mil pes-
soas (5,6% da população).

Um tota lde  45 mil pessoas, entre
aquelas que apresentaram sintomas
conjugados, procuraram atendi-
mento em estabelecimento de
saúde no Maranhão em julho. Já
entre os que tiveram sintomas iso-
ladamente, 103 mil procuraram
atendimento.

Desemprego volta a subir 
Sobre o mercado de trabalho, a pes-
quisa revela que, em julho, a taxa de
desocupação subiu de 14,1% para
16,7%, atingindo 398 mil mara-
nhenses. Na comparação com
junho, mais 66 mil pessoas ficaram
sem emprego. Em julho, no Mara-

nhão, a Proxy da Taxa de Informali-
dade (percentual de pessoas ocu-
padas como trabalhadores informais
em relação ao total de pessoas ocu-
padas) foi de 51,7%, mantendo-se
praticamente estável em relação à
taxa de junho, de 51,0%.

A PNAD COVID19 mensal apon-
tou ainda que a proporção de domi-
cílios do estado que receberam algum
auxílio emergencial relacionado à
pandemia passou de 66,5% em junho
para 65,8% em julho. O percentual
do Maranhão em julho permaneceu
como o 2º maior dentre as Unidades
da Federação, menor apenas que o
registrado no Amapá, 68,8%. �

Divulgação

433 mil maranhenses
fizeram testes para o
coronavírus até julho 

A pandemia atingiu também o
setor pecuário maranhense e in-
fluenciou para o adiamento da re-
tirada da vacina contra a febre af-
tosa no estado, e a consequente
classificação sanitária de zona livre
de febre aftosa sem vacinação, pre-
vista para 2021. O adiamento foi
confirmado pelo chefe de Divisão
da Febre Aftosa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Diego Viali.

Em reunião virtual com pro-
dutores rurais maranhenses, di-
retores do Fundo de Desenvolvi-
mento da Pecuária do Maranhão
(Fundepec-MA), gestores da
Agência de Defesa Agropecuária
do Maranhão (Aged-MA), sindi-
catos, universidades, da Superin-
tendência Federal da Agricultura
e entidades ligadas ao setor agro-
pecuário Diego Viali falou da im-
portância da participação do pro-
dutor rural no Programa Nacional
de Erradicação e Prevenção da
Febre Aftosa (PNEFA). 

No próximo ano estava previsto
que o bloco III, composto por Ma-
ranhão, Alagoas, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Rio Grande
do Norte fosse classificado como
zona livre de febre aftosa sem va-
cinação. Outros estados aguarda-
vam a nova classificação sanitária.  

A participação de Diego Viali se
deu durante a reunião da Equipe
Gestora do PNEFA no Maranhão.
“O estado do Maranhão é modelo
para outros estados do Nordeste.
É essencial que todos os estados
tenham um fundo privado, que é
o seguro do produtor rural para
conseguir fazer a transição de Zona

livre de febre aftosa com vacina-
ção para Zona livre de febre aftosa
sem vacinação. É importantíssimo
esse recolhimento do recurso”, afir-
mou ele, referindo à doação vo-
luntária que é feita pelos produto-
res ao Fundo, recolhida por meio
da Guia de Trânsito Animal (GTA”. 

O diretor do Fundepec-MA, Os-
valdo Serra, que participou da reu-
nião e integra a Equipe Gestora,
afirmou que o encontro foi muito
proveitoso com a participação dos
representantes de várias entidades
ligadas aos produtores rurais. “Foi
ressaltado durante a reunião que
os estados só mudarão de status
sanitário se possuírem um fundo
de desenvolvimento da pecuária
forte, que possa dar segurança ao
produtor”, avaliou Osvaldo* 

O Fundepec-MA, por meio do
consultor Ricardo Ataíde, é o re-
presentante do setor privado nna
Equipe Gestora estadual e regio-
nal e responde pelos produtores
nas reuniões que tratam do
PNEFA. 

Sobre o apoio do Fundepec-
MA nas ações de defesa agrope-
cuária realizadas pela Aged, Diego
Viali elogiou a parceria e disse que
é importante trabalhar na pre-
venção. “Não esperar ter um foco
da aftosa para usar o Fundo, tem
que ter ações preventivas no sis-
tema de defesa agropecuária. A
existência do Fundo privado é
muito bem avaliada e é impor-
tante não só o apoio financeiro,
mas também na gestão, na vigi-
lância como um todo”. �

Maranhão não se
tornará zona livre
de aftosa em 2021
Estado projetava reclassificação ano que vem,
mas a pandemia do coronavírus adiou plano 

Pesquisa PNAD Covid-19, do IBGE, também constatou que, no estado, 1,1 milhão
de pessoas tinham alguma comorbidade que pode agravar o quadro clínico

Em meio ao tempo pandêmico, a
comunidade de São Luís Rei de
França, no Calhau, realiza no
período de 22 a 25 de agosto, a
festa do seu santo padroeiro, em
conformidade com as  normas
de segurança e aos anseios de
solidariedade.  

Como parte da programação
do Festejo São Luís Rei de
França 2020, a igreja realiza
campanha de doação de sangue,
numa ação conjunta com o He-
momar, e está arrecadando ces-
tas básicas.  

No sábado (22) pela manhã,
após a missa de abertura oficial,
a igreja será um ponto de coleta
de sangue. O Hemomar está
montando a estrutura para re-

ceber os doadores que serão
atendidos por técnicos da insti-
tuição e terá o suporte de agen-
tes pastorais da Paróquia São
Paulo Apóstolo a qual pertence
a comunidade de São Luís Rei
de França. Esta não é a primeira
vez que a igreja São Luís Re de
França desenvolve a campanha
de doação de sangue junta-
mente com o Hemomar.   

Outra atividade de cunho so-
cial do festejo é a arrecadação
de cestas básicas para serem
doadas a famílias necessitadas.
Para tanto, já iniciou em toda a
paróquia uma ampla mobiliza-
ção para estimular as pessoas a
doarem os alimentos.  

O Festejo deste ano tem como

tema "Dai-lhes vós mesmos de
comer" (Mt 14,16), em sintonia
com o carisma de São Luís Rei
de França, um monarca sempre
preocupado com os pobres. 

O dia do santo padroeiro é 25
de agosto, marcada por uma
missa solene às 18h30. O encer-
ramento do Festejo será dia 30,
com uma carreata pelas ruas do
bairro Calhau às 16h30, seguida
de uma missa solene.

Origem
Luís IX (Poissy, 25 de abril de
1214 – Tunes, 25 de agosto de
1270), mais conhecido como São
Luís, foi o Rei da França de 1226
até sua morte e um santo da
Igreja Católica. Era filho do rei

Luís VIII e da rainha Branca de
Castela, que governou o reino
como regente até São Luís ad-
quirir a maioridade. Foi o 42º rei
da França, a contar de Clóvis I, e
o nono rei da dinastia capetiana.

Quando adulto, Luís enfren-
tou conflitos recorrentes com
poderosos nobres, consoli-
dando a supremacia real levada
a cabo por seu avô Filipe Au-
gusto, além de ter derrotado o
rei Henrique III, da Inglaterra
em suas tentativas de restaurar
o Império Plantageneta. Após
anexar a maior parte das anti-
gas terras inglesas na França,
assinou o Tratado de Paris
(1259) com a Inglaterra pondo
fim aos 100 anos de rivalidade
franco-inglesa.

Suas ações foram inspiradas
nos valores cristãos, sendo ele
um homem extremamente de-
voto da fé católica,

Morreu no norte da África em
25 de agosto de 1270 e foi cano-
nizado como santo pelo Papa
Bonifácio VIII em 11 de julho de
1297. �

Igreja São Luís Rei de
França realiza festejo
Durante a programação, a paróquia fará uma campanha de doação de
sangue, em conjunto com o Hemomar, e arrecadará cestas básicas

Íntegra em oestadoma.com/490222

Cerca de 178 mil dos 433 mil testes para Covid-19 no estado deram positivo, aponta pesquisa  
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Chapéu de couro 
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EFEITO CORONAVÍRUS

94% dos trabalhadores da 
educação no Maranhão não 

querem a volta das aulas 

ELEIÇÕES  2020

O chapéu de couro, peça inseparável do vaqueiro nordestino, faz parte de uma 
indumentária histórica ou um símbolo político episódico, vez por outra, a cobrir a 
cabeça de oportunistas. Lampião e seus cabras da peste usavam o chapéu que se 
transformou na emblemática imagem do cangaço nordestino. 

OPORTUNIDADE     320 vagas e salários de até R$ 8 mil no interior

Barreirinhas 
é confirmada 
como destino 

final do Rally dos 
Sertões 2020

Incêndio em prédio : bombeiros apontam falta 
de itens de segurança  e manutenção no imóvel

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

“Serei representante do 
povo de São Luís”, esclarece 

Braide sobre possível 
aproximação ao bolsonarismo

Tribunal Eleitoral  
vota mudança
 em cotas para 
candidatos negros

PÁGINA 3

PÁGINA 9

PÁGINA 11

Uma pesquisa lançada no site Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais 
do Estado do Maranhão (Sinproesemma)  mostra que quase todos trabalhadores da educação são contra o retorno das aulas 

presencias  na rede pública diante do atual quadro da pandemia do coronavírus. A pesquisa registrou a opinião de 6.041 
trabalhadores do Maranhão, sendo que 5.721 não querem a volta às aulas presenciais e apenas 320 disseram que são a favor. 

PÁGINA 9

PÁGINA 9

Whindersson Nunes e Luan gravam 
clipe  de música nos Lençóis Maranhenses

PÁGINA 12

O anúncio foi feito pelo 
diretor técnico da empresa 
organizadora, Edigar Fabre. 
Além de Barreirinhas outras 
cidades maranhenses serão 

contempladas no roteiro.   

Sampaio pode ter 15 infectados com Covid na equipe
PÁGINA 11

Lula diz  que  PT  pode não lançar candidato à presidência do Brasil em 2020
PÁGINA  2

Mãe de menina estuprada 
pelo avô lamentou o ocorrido. 
Apesar de não ser parente de 
sangue da menina, ela o via 

como avô, pois ele está casado 
com a avó dela há 14 anos. 

PÁGINA 7

 CASO DA MENINA 
GRÁVIDA DO TIO

“A maldade vem 
de onde a gente 
menos espera”  
desabafa a mãe

OBRAS NA 
CAPITAL
Prefeitura  

instala laje da 
Ponte do Baixão 

no Jardim 
São Cristóvao

PÁGINA 6

PÁGINA 3
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Objetivo é evitar que partidos coloquem menos candidatos negros para repassar menos
dinheiro a eles

ELEIÇÕES

Moraes quer mudança
na cota de negros

O
mi nis tro do Tri bu nal Su pe- 
ri or Elei to ral (TSE) Ale xan- 
dre de Mo ra es vo tou, on- 
tem, jun to com o re la tor,

Luís Ro ber to Bar ro so, em ação so bre
co ta do Fun do Es pe ci al de Fi nan ci a- 
men to de Cam pa nhas (FEFC) pa ra
can di da tos ne gros nas elei ções.

No vo to, Mo ra es propôs ain da uma
es pé cie de re gra de tran si ção: pa ra
im pe dir que as le gen das re du zam o
nú me ro de can di da tos ne gros pa ra re- 
pas sar me nos di nhei ro a eles, ca da
par ti do de ve des ti nar nes te ano re cur- 
sos e tem po de te vê e rá dio no per cen- 
tu al cor res pon den te à quan ti da de de
can di da tos ne gros que apre sen tou
em 2016.

Des ta for ma, se a le gen da te ve 20%
dos can di da tos ne gros em 2016, ela
de ve rá re pas sar 20% do fun do e do
tem po de te vê e rá dio a can di da tos
ne gros, in de pen den te men te do nú- 
me ro de can di da tu ras que se apre sen- 
te nes te ano.

“Pre o cu pa-me, po rém, que uma
im por tan te de ci são in te gra ti va do Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral vi san do con- 
tri buir pa ra o exer cí cio efe ti vo e ple no
da ci da da nia pe los ne gros e re du zir
su as de si gual da des de re pre sen ta ção
po lí ti ca em re la ção aos bran cos, pos sa
ge rar efei tos ex tre ma men te ne ga ti- 
vos, in clu si ve am pli an do a his tó ri ca
dis cri mi na ção”, dis se Mo ra es, ava li- 
an do que as le gen das po de ri am re du- 
zir o nú me ro de can di da tos ne gros, ou
mes mo dei xar de lan çar can di da tos
ne gros, pa ra mais re cur sos con ti nu a- 

rem in do a bran cos.
Bar ro so elo gi ou a pro pos ta e dis se

que irá ana li sá-la. O as sun to in te gra
uma con sul ta que foi apre sen ta da pe- 
la de pu ta da fe de ral Be ne di ta da Sil va
(PT-RJ) so bre a pos si bi li da de de re ser- 
va de va gas e dis tri bui ção pro por ci o- 
nal do Fun do Par ti dá rio, Fun do Es pe- 
ci al de Fi nan ci a men to de Cam pa nha
(FEFC) e do tem po de pro pa gan da
elei to ral pa ra can di da tu ras de mu lhe- 
res e ho mens ne gros.

Bar ro so foi con trá rio ao pe di do da
de pu ta da pa ra que hou ves se uma re- 
ser va de 30% das va gas nos par ti dos
po lí ti cos pa ra can di da tos ne gros, nos
mes mos ter mos do que ocor reu com
as mu lhe res, en ten den do se tra tar de
al go a ser de ci di do no Con gres so Na- 
ci o nal.

Ele foi, no en tan to, fa vo rá vel ao en- 
ten di men to de que as for mas de dis- 
tri bui ção de re cur sos fi nan cei ros e
tem po em rá dio e te vê pa ra mu lhe res
de ve rão ser di vi di dos 50% pa ra mu- 
lhe res bran cas e 50% pa ra mu lhe res
ne gras; des ti na ção de, no mí ni mo,
30% do FEFC (fun do elei to ral) pa ra
can di da tu ras de ne gros; e as se gu rar
tem po de pro pa gan da elei to ral gra- 
tui ta de te vê e rá dio pro por ci o nal às
can di da tu ras de pes so as ne gras, res- 
pei tan do-se o mí ni mo de 30%. O seu
vo to foi se gui do por Fa chin e Mo ra es,
so man do três dos se te vo tos.

Mo a res ci tou tre chos do vo to de
Bar ro so, no qual foi apon ta do da dos
de que por for ça das de ci sões do TSE e
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), se

em 2014 a re cei ta mé dia de cam pa nha
das mu lhe res re pre sen ta va cer ca de
27,8% da dos ho mens, em 2018 es se
nú me ro su biu pa ra 62,4%.

En tre tan to, es tu do da Fun da ção
Ge tú lio Var ga (FGV) so bre a Câ ma ra
dos De pu ta dos mos trou uma di fe ren- 
ça en tre mu lhe res ne gras e bran cas: se
as can di da tas bran cas re ce be ram per-
cen tu al de re cur sos dos par ti dos pro- 
por ci o nal às can di da tu ras, as ne gras,
que re pre sen ta vam 12,9% das can di-
da tu ras, re ce be ram ape nas 6,7% dos
re cur sos. Re cur sos des pro por ci o nais
se re pe tem tam bém no ca so de ho-
mens ne gros, que re ce be ram me nos
re cur sos que ho mens bran cos.

“Hou ve uma re a ção do sis te ma po- 
lí ti co elei to ral em pro te ção aos ‘can di-
da tos e can di da tas bran cos’, prin ci- 
pal men te em re la ção aos ‘ho mens
bran cos’”, dis se Mo ra es. De acor do
com o mi nis tro, com a co ta de re cur- 
sos a mu lhe res, as le gen das pas sa ram
a des ti nar o va lor má xi mo de 70% a
ho mens bran cos, en quan to a dis tri- 
bui ção de 30% da co ta de gê ne ro pas- 
sou a ser di re ci o na da pre do mi nan te- 
men te pa ra as mu lhe res bran cas.

“Se o ‘bo lo’ fi cou me nor pa ra os
‘can di da tos ho mens’, a ‘fa tia’ des ti na- 
da aos ‘can di da tos ho mens bran cos’
foi am pli a da pa ra com pen sar even tu-
ais per das de re cur sos elei to rais. De
ou tro la do, se pas sou a exis tir um ‘bo- 
lo’ obri ga tó rio pa ra as ‘can di da tas
mu lhe res’ (30%), a dis tri bui ção pri vi- 
le gi ou as ‘can di da tas mu lhe res bran- 
cas’”, afir mou

INGOVERNÁVEL

Bolsonaro critica derrubada de veto pelo Senado

O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO CUMPRIMENTA POPULARES E FALA À IMPRENSA NO PALÁCIO DA ALVORADA

O pre si den te Jair Bol so na ro cri ti- 
cou ho je (20) a der ru ba da, pe lo Se na- 
do, do ve to a par te da lei da aju da fi- 
nan cei ra a es ta dos e mu ni cí pi os que
au to ri za o re a jus te sa la ri al a ser vi do- 
res fe de rais du ran te o pe río do da pan- 
de mia da co vid-19. O ve to ain da se rá
ana li sa do pe la Câ ma ra dos De pu ta- 
dos.

“On tem [19], o Se na do der ru bou
um ve to que vai dar um pre juí zo de R$
120 bi lhões pa ra o Bra sil. En tão, eu
não pos so go ver nar um país. Se es se
ve to [der ru ba da de ve to] for man ti do
na Câ ma ra, é im pos sí vel go ver nar o
Bra sil. É de to do mun do a res pon sa bi- 
li da de de aju dar o Bra sil a sair do bu- 
ra co”, dis se a apoi a do res ao dei xar o
Pa lá cio da Al vo ra da na ma nhã de on- 
tem.

Em maio, Bol so na ro san ci o nou a
lei que tra ta da aju da fi nan cei ra a es- 
ta dos, mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral
pa ra o com ba te aos efei tos da pan de- 

mia do no vo co ro na ví rus (co vid-19), e
que tam bém pre vê que os ser vi do res
pú bli cos de ve rão fi car sem re a jus te
até o fim de 2021. Na oca sião, ele ve- 
tou a pos si bi li da de de dei xar al gu mas
ca te go ri as de fo ra des se con ge la men- 
to, co mo tra ba lha do res da edu ca ção,
saú de e se gu ran ça pú bli ca, ser vi do res
de car rei ras pe ri ci ais, pro fis si o nais de
lim pe za ur ba na e de ser vi ços fu ne rá- 
ri os.

O pre si den te ale gou que as ex ce- 
ções que au to ri zam o re a jus te de sa lá- 
ri os vi o lam o in te res se pú bli co ao di- 
mi nuir a eco no mia es ti ma da com a
sus pen são dos re a jus tes. En tre tan to,
ao der ru bar o ve to, a mai o ria dos se- 
na do res en ten deu que es sas ca te go ri- 
as atu a ram di re ta ou in di re ta men te
no com ba te à pan de mia, man ten do
ser vi ços bá si cos e es sen ci ais em um
pe río do em que par te da so ci e da de se
man tém em ca sa, pro te gen do-se do
ví rus. Por is so, jus ti fi ca ram a der ru ba- 

da afir man do que es ses pro fis si o nais
me re cem ter o re a jus te pre vis to, a
des pei to da cri se econô mi ca.

O con tro le de gas tos foi a con tra-
par ti da de fi ni da pe la equi pe econô- 
mi ca pa ra ga ran tir o so cor ro aos go-
ver nos lo cais no en fren ta men to à
pan de mia da co vid-19. Além do con-
ge la men to dos sa lá ri os, até o fi nal de
2021 tam bém es tão sus pen sos os con- 
cur sos pú bli cos, ex ce to pa ra re po si- 
ção de se vi do res, e a cri a ção de des pe- 
sas obri ga tó ri as de ca rá ter con ti nu a- 
do. Tra di ci o nal men te, as der ru ba das
de ve tos são vo ta das em ses são con-
jun ta pe los de pu ta dos e se na do res,
mas a apre ci a ção pe los de pu ta dos foi
adi a da pa ra que o Mi nis té rio da Eco-
no mia ten te ar ti cu lar a ma nu ten ção
do ve to. Pa ra que um ve to do pre si- 
den te da Re pú bli ca se ja der ru ba do, é
ne ces sá rio o apoio mí ni mo de 257 vo-
tos na Câ ma ra dos De pu ta dos e 41, no
Se na do.

Au xí lio emer gen ci al pror ro ga do

BOLSONARO

“Não vi quem enfrentou
a pandemia melhor”

O pre si den te Jair Bol so na ro afir mou, on tem, “não ter
vis to no mun do” al guém que en fren tou me lhor a pan- 
de mia de co vid-19 do que o pró prio go ver no bra si lei ro.
A de cla ra ção ocor reu du ran te a as si na tu ra de me di das
pro vi só ri as de aces so ao cré di to a mi cro e pe que nos em- 
pre sá ri os. O pre si den te ain da ca rac te ri zou co mo ex cep- 
ci o nais as ações mi nis te ri ais di an te do no vo co ro na ví- 
rus.

“No meu en ten der, guar dan do-se as de vi das pro por- 
ções, não vi no mun do quem en fren tou me lhor es sa
ques tão do que o nos so go ver no. Is so nos or gu lha. Mos- 
tra que tem gen te ca pa ci ta da e pre o cu pa da, em es pe ci- 
al, com os mais po bres, os mais hu mil des”, apon tou.

Bol so na ro ain da vol tou a cri ti car as me di das res tri ti- 
vas ado ta das por go ver na do res e pre fei tos. Se gun do ele,
uma “que bra dei ra” na eco no mia se ria pi or do que o pró- 
prio ví rus, que já pro vo cou 110 mil mor tes no país.

“Te mos dois pro ble mas: o ví rus e o de sem pre go. São
dois as sun tos que de ve mos tra tar com res pon sa bi li da- 
de, mas si mul ta ne a men te. A tur ma do ‘fi ca em ca sa’ e a
tur ma do con tra co me çou a di zer que eu era in sen sí vel e
não es ta va pre o cu pa do com a vi da das pes so as, e di zen- 
do sem pre ao Gue des que ‘a eco no mia se re cu pe ra, a vi- 
da não’. Olha, uma que bra dei ra na eco no mia, não pre ci- 
sa ser mé di co nem eco no mis ta pra di zer is so, as cau sas,
o efei to co la te ral dis so é pi or, mas mui to pi or do que o
pró prio ví rus.”

O pre si den te com ple tou: “Ho je em dia, já se co me ça a
no tar que o go ver no lá atrás es ta va no ca mi nho cer to,
en quan to se fe cha va qua se tu do no Bra sil, nós aqui não
pa ra mos, em es pe ci al com a equi pe econô mi ca, tra ba- 
lhan do e bus can do mei os pa ra que em pre gos não fos- 
sem des truí dos e as pro pos tas apre sen ta das por nós fo- 
ram ex cep ci o nais”, dis se.

Bol so na ro afir mou du ran te a so le ni da de que o au xí lio
emer gen ci al de ve rá ser pror ro ga do até o fim do ano. O
va lor, no en tan to, se rá me nor do que os R$ 600 já pa gos e
de ve fi car en tre R$ 250 e R$ 400.

O pre si den te jus ti fi cou di zen do que o atu al va lor do
au xí lio cus ta aos co fres pú bli cos mais de R$ 50 bi lhões
men sais. Em re fe rên cia ao mi nis tro Pau lo Gue des,
apon tou que “al guém na equi pe econô mi ca” su ge riu R$
200, quan tia que Bol so na ro con si de ra pou co, ape sar de
ter elen ca do o mes mo va lor quan do a me di da foi aven- 
ta da. Bol so na ro com ple tou di zen do que é pos sí vel che- 
gar a um “meio ter mo”.

PAPI

Deputado cria programa
para apoiar infância

O de pu ta do es ta du al e pré-can di da to a pre fei to de
São Luís, o Dr. Yglésio (PROS), di vul gou ofi ci al men te,
on tem (19), o Pro gra ma de Apoio à Pri mei ra In fân cia, o
PA PI. É um pro gra ma que vai des ti nar apoio à pri mei ra
in fân cia por meio da trans fe rên cia de um au xí lio fi nan- 
cei ro in di vi du al des ti na do às cri an ças de 0 a 6 anos, no
va lor de até R$ 200 por fa mí lia.

A prin cí pio, o Yglésio lan çou um ví deo, de pou co mais
de um mi nu to, com a ideia cen tral do PA PI em su as re- 
des so ci ais. O ob je ti vo dis so foi de con vi dar as pes so as
pa ra de ba ter so bre o pro gra ma e os im pac tos po si ti vos
que ele te rá ho je e ama nhã na vi da das pes so as que vi- 
vem em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci o e conô mi ca na
pe ri fe ria da ca pi tal.

“Um pro je to de mi nha au to ria, vol ta do pa ra cui dar da
pri mei ra in fân cia, que com pre en de as cri an ças de 0 a 6
anos. Le va re mos es te pro je to a di ver sas co mu ni da des
de São Luís nas pró xi mas se ma nas pa ra se guir ou vin do e
apri mo ran do o pro je to com mo ra do res de to das as re- 
giões da ci da de! Te con vi do a co nhe cer e par ti ci par com
a gen te!”, dis se o Dr. Yglésio.

O lan ça men to do PA PI, de fa to, ocor reu no úl ti mo sá- 
ba do, dia 15, por meio de um even to que reu niu es pe ci a- 
lis tas, li de ran ças de gru pos so ci ais e, prin ci pal men te
mães re pre sen tan do to das as re giões da ca pi tal ma ra- 
nhen se. O even to, as se gu rou o Dr. Yglésio, se guiu to dos
os pro to co los sa ni tá ri os de ter mi na dos pe las au to ri da- 
des de saú de e, ao de cor rer de le, o pré-can di da to a pre- 
fei to ex pli cou os re qui si tos a se rem se gui dos pa ra as
pes so as te rem aces so ao pro gra ma.

Na apre sen ta ção, o Dr. Yglésio es cla re ceu co mo fun ci- 
o na rá o aces so ao pro gra ma. “Se rão con tem pla das até
du as cri an ças por fa mí lia, de 0 a 6 anos, que es te jam
com frequên cia re gu lar de, no mí ni mo, 85%, no ca so das
cri an ças de 4 a 6 anos, e que te nham acom pa nha men to
nu tri ci o nal. Além dis so, só po de rão re ce ber o au xí lio fi- 
nan cei ro in di vi du al, de até R$ 200,00, os be ne fi ciá ri os
do Bol sa Fa mí lia e do Au xí lio Emer gen ci al”, ex pli cou.

Além do ex pos to aci ma, o pré-can di da to tam bém es- 
cla re ceu que os be ne fi ciá ri os de pro gra mas di fe ren tes
dos ci ta dos não te rão di rei to ao apoio ofe re ci do pe lo PA- 
PI.

As fa mí li as com ren da de até meio sa lá rio mí ni mo (R$
522,50) ou com ren da fa mi li ar to tal de até dois sa lá ri os
mí ni mos (R$ 2.090,00), tam bém es ta rão ap tas a par ti ci- 
par do Pro gra ma de Apoio à Pri mei ra In fân cia e re ce ber
o apoio fi nan cei ro.

São Luís, sexta-feira, 21 de agosto de 2020
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A pesquisa registrou a opinião de 6.041 trabalhadores do Maranhão, sendo que 5.721
não querem a volta às aulas presenciais e apenas 320 disseram que são a favor 

SAU LO DU AI LI BE
Com in for ma ções do Sin pro e sem ma

88% dos mu ni cí pi os opi na -
ram

Enem só após tér mi no do ca -
len dá rio

Opor tu ni da des

Va gas e sa lá ri os

Se le ção

Pra zo de vi gên cia

RETORNO ÀS AULAS

94% dos trabalhadores
da educação são contra

U
ma pes qui sa lan ça da no si te
Sin di ca to dos Tra ba lha do- 
res em Edu ca ção Bá si ca das
Re des Pú bli cas Es ta du al e

Mu ni ci pais do Es ta do do Ma ra nhão
(Sin pro e sem ma) re ve lou que 94,7%
tra ba lha do res da edu ca ção são con tra
o re tor no das au las pre sen ci as du ran- 
te a pan de mia do co ro na ví rus.

A pes qui sa re gis trou a opi nião de
6.041 tra ba lha do res do Ma ra nhão,
sen do que 5.721 não que rem a vol ta às
au las pre sen ci ais e ape nas 320 dis se- 
ram que são a fa vor pa ra a re to ma da.

O le van ta men to on li ne mos trou
ain da que tra ba lha do res de 191 mu ni- 
cí pi os do Ma ra nhão, ou se ja, 88% das
ci da des do es ta do, vo ta ram na pes- 
qui sa. Dos vo tan tes, 3.378 (55,93%)
são da re de Es ta du al de edu ca ção e os
ou tros 2.263 (44, 07%) fa zem par te da
re de mu ni ci pal de en si no.

Pa ra o pre si den te do Sin pro e sem- 
ma, Rai mun do Oli vei ra, o re sul ta do
da pes qui sa cor ro bo ra com o po si ci o- 
na men to do Sin pro e sem ma me di an te
o in di ca ti vo de re to ma da das au las em
agos to pe lo go ver no do Es ta do, mo- 
men to em que o sin di ca to se po si ci o- 
nou con tra a re to ma da nes se mo men- 
to de in se gu ran ça sa ni tá ria.

“A pes qui sa ra ti fi cou o po si ci o na- 
men to acer ta do da di re to ria do Sin- 
pro e sem ma que foi con tra a re to ma da
das au las pre sen ci ais no mês de agos- 
to, por en ten der que ain da não te mos
as con di ções sa ni tá ri as ple nas e nem
pro to co los efi ci en tes pa ra con ter a
dis se mi na ção do co ro na ví rus nas es- 

co las”, res sal tou Oli vei ra.
Em po si ci o na men to re cen te a Con- 

fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do- 
res em Edu ca ção (CN TE) lan çou no ta
pú bli ca, on de rei te ra “com pro mis so
em de fe sa da vi da e con tra o re tor no
das au las pre sen ci ais en quan to per- 
du rar a pan de mia e sem que ha ja se- 
gu ran ça sa ni tá ria ple na”.

A no ta diz ain da que:
“fren te ao ce ná rio atu al da pan de- 

mia (ain da em des con tro le), das con- 
di ções fí si cas de nos sas es co las, das de- 
bi li da des de nos sas ci da des (es pe ci al- 
men te nos que si tos de trans por te e
saú de) e da si tu a ção so ci o e conô mi ca
pre cá ria da mai o ria dos es tu dan tes
bra si lei ros, con si de ra mos to tal men te
in co gi tá vel a re a ber tu ra das es co las
nes se mo men to. E sem pre nos po si ci o- 
na re mos, se ja atra vés do diá lo go com
ges to res, par la men tos na ci o nal e lo- 
cais, po der ju di ciá rio, so ci e da de em
ge ral, ou de fla gran do gre ves, se ne ces- 
sá rio, no sen ti do de evi tar mais tra gé- 
di as e mor tes nas es co las”, re for çou a
CN TE.

Ou tro pon to ques ti o na do pe lo
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha- 
do res em Edu ca ção (CN TE) é ga ran tir
o adi a men to do Exa me Na ci o nal do
En si no Mé dio (ENEM) pa ra pe río do
com pa tí vel com o tér mi no do ca len- 
dá rio do en si no mé dio no país e pa ra
que os re cur sos da edu ca ção não se- 
jam cor ta dos.

“Acom pa nha re mos o po si ci o na- 
men to da CN TE, ob ser van do que es se
não é o mo men to pro pí cio pa ra o re- 
tor no das au las pre sen ci ais. O Sin pro- 
e sem ma, as sim co mo to da a so ci e da- 
de, pre za pe la saú de e a vi da de to dos.
É

É ne ces sá rio ter cau te la e pro por ci o-
nar con di ções re ais pa ra es sa re to ma-
da”, ob ser vou Hen ri que Go mes, se-
cre tá rio de as sun tos ju rí di cos do Sin-
pro e sem ma.

No Bra sil, já são mais de 100 mil
mor te pe lo co ro na ví rus e a mai o ria da
po pu la ção de fen de que as es co las
con ti nu em fe cha das, mos tra pes qui sa
do Da ta fo lha.

“As ex pe ri ên ci as de re tor no das au- 
las pre sen ci ais em vá ri as es co las da
re de par ti cu lar do Es ta do, do Bra sil e
do Mun do já mos tra ram que o mo-
men to não é apro pri a do pa ra o re tor- 
no das au las. O Go ver no do Ma ra nhão
pre ci sa efe ti var os pro to co los sa ni tá- 
ri os e tra çar es tra té gi as efi ci en tes pa ra
a sa ni ti za ção das es co las, tes ta gem de
Co vid pa ra to da a co mu ni da de es co- 
lar, mo bi li da de pa ra alu nos e pro fis si-
o nais da edu ca ção en tre ca sa/es co- 
la/ca sa, ex pan são das au la re mo tas e
mais con di ções pa ra alu nos e edu ca-
do res par ti ci pa rem en tre ou tras es tra- 
té gi as que ain da não fo ram apre sen- 
ta dos à co mu ni da de es co lar”, fi na li- 
zou Oli vei ra.

Ain da não te mos as

con di ções sa ni tá ri as

ple nas e nem pro to co los

efi ci en tes pa ra con ter a

dis se mi na ção do

co ro na ví rus nas es co las

CODÓ

Inscrições de concurso são prorrogadas 

OS CONCORRENTES SERÃO SUBMETIDOS À PROVA OBJETIVA, NA PROVÁVEL DATA DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020

DIVULGAÇÃO

As ins cri ções pa ra o con cur so da
Pre fei tu ra de Co dó fo ram pror ro ga das
até o dia 31 de agos to, por meio do si te
da or ga ni za do ra Ins ti tu to Le ga tus,
me di an te ao pa ga men to da ta xa que
va ria de R$ 90 a R$ 115. As opor tu ni- 
da des são pa ra os ní veis mé dio, ma- 
gis té rio, téc ni co e su pe ri or.

São ofer ta das 115 opor tu ni da des
aos car gos de:

En ge nhei ro Agrô no mo (1); En ge- 
nhei ro Am bi en tal (1); Ar qui te to (1);
Con ta dor (1); As sis ten te So ci al (3);
Mé di co Ve te ri ná rio (1); Bi o mé di co (1);
Bi oquí mi co (2); En fer mei ro (10);
Odon tó lo go (3); Fi si o te ra peu ta (3);
Nu tri ci o nis ta (3); Psi có lo go (3); Te ra- 
peu ta Ocu pa ci o nal (1); Fo no au dió lo- 
go (1); Bi bli o te co no mis ta (1); Su per vi- 
sor Es co lar (13); Pro fes sor de Edu ca- 
ção In fan til (13); Pro fes sor de En si no
Fun da men tal I – 1º ao 5º Ano (4); Pro- 
fes sor do En si no Fun da men tal II – 6º
ao 9º Ano – Ma te má ti ca (3); Pro fes sor
do En si no Fun da men tal II – 6º ao 9º
Ano – Por tu guês (4); Pro fes sor do En- 
si no Fun da men tal II – 6º ao 9º Ano ‐
His tó ria (1); Pro fes sor do En si no Fun- 

da men tal II – 6º ao 9º Ano – Ge o gra fia
(1); Pro fes sor do En si no Fun da men tal
II – 6º ao 9º Ano – Edu ca ção Fí si ca (2);
Pro fes sor do En si no Fun da men tal II –
6º ao 9º Ano – Ar tes (4); Pro fes sor do
En si no Fun da men tal II – 6º ao 9º Ano
– In glês (1); Pro fes sor do En si no Fun- 
da men tal II – 6º ao 9º Ano – Ci ên ci as
(1); Agen te de Fis ca li za ção e Ar re ca- 
da ção (1); As sis ten te de Ad mi nis tra- 
ção (6); Aten den te em Saú de (5); Téc- 
ni co em En fer ma gem (10); Téc ni co
em Hi gi e ne Bu cal (2); Téc ni co em
Imo bi li za ção Or to pé di ca (2); Téc ni co
em La bo ra tó rio (2); Téc ni co em Meio
Am bi en te (1); Téc ni co em Ra di o lo gia
(2); Téc ni co em Se gu ran ça do Tra ba- 
lho (1).

É ne ces sá rio di zer que as opor tu ni- 
da des es tão dis tri buí das na Se cre ta ria
de Edu ca ção, Se cre ta ria de Saú de, Se- 
cre ta ria de Ad mi nis tra ção, Se cre ta ria
de Agri cul tu ra, Se cre ta ria de Meio
Am bi en te, Se cre ta ria de As sis tên cia
So ci al, além de que den tro o to tal de
va gas há re ser va pa ra pes so as que se
en qua dram nos re qui si tos es pe ci fi ca- 
dos no edi tal.

Lo go, os pro fis si o nais que fo rem
ad mi ti dos, o ven ci men to atri buí do
va ria de R$ 1.248,88 a R$ 4.329,24 com
a jor na da de 24 a 40 ho ras se ma nais.

Co mo mé to do de se le ção, os con-
cor ren tes se rão sub me ti dos à pro va
ob je ti va, na pro vá vel da ta do dia 11 de
ou tu bro de 2020, com pos ta por ques- 
tões de lín gua por tu gue sa, ra ci o cí nio
ló gi co ma te má ti co, no ções de in for- 
má ti ca e pe da gó gi cos, co nhe ci men-
tos es pe cí fi cos e lo cais, bem co mo ha-
ve rá car gos que te rão ain da pro va
prá ti ca de di gi ta ção e ava li a ção de tí-
tu los.

Ca be di zer que a da ta de re a li za ção
das pro vas po de rá ser adi a da ca so se- 
jam man ti das ou res ta be le ci das as
res tri ções de cir cu la ção e aglo me ra-
ção de pes so as em vir tu de da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus (Co vid‐19).

Es te cer ta me se rá vá li do por dois
anos, a con tar da da ta de ho mo lo ga- 
ção do re sul ta do fi nal, com a pos si bi-
li da de de ser pror ro ga do, uma úni ca
vez, pe lo mes mo pe río do.

LU CI A NA GO MES

INCÊNDIO EM PRÉDIO

Itens de segurança 
faltavam manutenção

INCÊNDIO NO PRÉDIO ACONTECEU NA NOITE DA QUARTA

Na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra (19), um in cên dio foi
re gis tra do em um apar ta men to de um edi fí cio que fi ca
lo ca li za do na Rua Ara ra ju bas, no bair ro do Ca lhau, em
São Luís. Nin guém fi cou fe ri do.

De acor do com o ma jor Lis boa, do Cor po de Bom bei- 
ros, os itens de se gu ran ça do pré dio es ta vam sem ma nu- 
ten ção. O ges tor do con do mí nio já foi no ti fi ca do pa ra
que se ja fei ta es sa re gu la ri za ção o mais rá pi do pos sí vel.

Ain da de acor do com o ma jor Lis boa, os bom bei ros
en con tra ram gran de di fi cul da de em con tro lar as cha- 
mas por con ta da fal ta de pres su ri za ção da água que não
ti nha no pré dio.

Al guns mo ra do res re cla ma ram so bre a de mo ra da
equi pe em re a li zar o res ga te de pes so as nos an da res aci- 
ma do que ocor reu o in cên dio, o Ma jor ex pli cou que fo- 
ram iden ti fi ca dos pro ble mas nas es ca das de emer gên- 
cia, co mo a fal ta de cor ri mão, si na li za ção e ilu mi na ção
em ca sos de emer gên cia.

Já na ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (20), apar ta men- 
tos do pré dio em que acon te ceu o in cên dio ama nhe ce- 
ram sem ener gia. Par te da fi a ção aca bou cain do e is so
de ve ter pro vo ca do a fal ta de luz no lo cal.

De acor do com in for ma ções pre li mi na res do Cor po
de Bom bei ros, o in cên dio foi pro vo ca do por um cur to-
cir cui to no ca bo de um ven ti la dor.

MODALIDADE PCD

Segunda etapa do PAES
para CFO será domingo

A PROVA SERÁ APLICADA EM CINCO MUNICÍPIOS DO ESTADO

No pró xi mo do min go (23), se rá re a li za da a se gun da
eta pa do Pro ces so Se le ti vo de Aces so à Edu ca ção Su pe- 
ri or (PA ES) 2020 ex clu si vo pa ra o Cur so de For ma ção de
Ofi ci ais Po lí cia Mi li tar (CFO PM MA) e Bom bei ro Mi li tar
(CFO BM MA) na mo da li da de Pes so as com De fi ci ên cia
(PcD).

Ao to do, 16 can di da tos con ti nu am na dis pu ta por
qua tro va gas pa ra o Cur so de For ma ção de Ofi ci ais, sen- 
do du as va gas PM MA e du as va gas CBM MA.

A pro va se rá apli ca da em cin co mu ni cí pi os, São Luís,
Ita pe cu ru-Mi rim, Pe drei ras, São Ben to e Açai lân dia,
com iní cio às 13h e en cer ra men to às 18h (ho rá rio lo cal).
Os can di da tos de ve rão che gar com, no mí ni mo, 1 ho ra
de an te ce dên cia, por tan do do cu men to de iden ti fi ca ção
ori gi nal com fo to.

A eta pa é cons ti tuí da de 12 ques tões ana lí ti co-dis cur- 
si vas, abran gen do con teú dos pro gra má ti cos de dois
com po nen tes cur ri cu la res que in te gram o en si no mé- 
dio, es pe cí fi cos por cur so; e uma re da ção/pro du ção tex- 
tu al

O car tão de con fir ma ção de ins cri ção na 2ª eta pa do
ves ti bu lar da UE MA já es tá dis po ní vel no si te do se le ti- 
vo, ne le o can di da to tem aces so ao no vo lo cal de pro va.
A lis ta dos can di da tos clas si fi ca dos pa ra es ta se gun da
fa se po de ser con sul ta da no por tal.

O re sul ta do fi nal es tá pre vis to pa ra o dia 11 de se tem- 
bro.

São Luís, sexta-feira, 21 de agosto de 2020
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Cerca de 70 policiais federais das Superintendências Regionais do Maranhão, Piauí,
Tocantins e Pará deram cumprimento a 13 Mandados de Prisão Temporária

MARANHÃO

PF prende suspeitos
de roubo de cargas
SAULO DUAILIBE
Com informações da PF

As in ves ti ga ções

Co mo ope ra vam

A
Po li cia Fe de ral de fla grou, na 
ma nhã de on tem, quin ta-fei- 
ra (20), nas ci da des de Im pe- 
ra triz, Açai lân dia e São Luís, a 

Ope ra ção “Pos ta gem No tur na”, com o 
ob je ti vo de des ba ra tar uma or ga ni za- 
ção cri mi no sa vol ta da pa ra o rou bo de 
car ga pos tal trans por ta da sem ca mi- 
nhões da Em pre sa de Cor rei os e Te lé- 
gra fos – ECT.

Cer ca de 70 po li ci ais fe de rais das 
Su pe rin ten dên ci as Re gi o nais do Ma- 
ra nhão, Pi auí, To can tins e Pa rá de ram 
cum pri men to a 13 Man da dos de Pri- 
são Tem po rá ria e 13 Man da dos de 
Bus ca e Apre en são, ten do as or dens 
ju di ci ais si do ex pe di das pe la 1ª Va ra 
Fe de ral Cí vel e Cri mi nal da SSJ de Im- 
pe ra triz.

As in ves ti ga ções fo ram ini ci a das 
após tra ba lhos de in te li gên cia que 
iden ti fi ca ram a atu a ção de gru po cri- 
mi no so na re gião To can ti na. Du ran te 
as in ves ti ga ções, ob ser vou-se que a 
or ga ni za ção cri mi no sa con tou com o 
apoio de com par sas, os quais eram di- 
vi di dos em gru pos de exe cu to res di re- 
tos dos rou bos e in di ví du os res pon sá- 
veis por pres tar apoio lo gís ti co ao 
ban do com o for ne ci men to de ar mas 
de fo go e veí cu los a se rem uti li za dos 
nas ações.

O mo dus ope ran di dos cri mi no sos 
con sis tia ba si ca men te em abor dar 
mo to ris tas dos ca mi nhões dos Cor rei-

Dro gas apre en di das

Pos ta gem No tur na

DURANTE A OPERAÇÃO FORAM APREENDIDAS DROGAS COMO MACONHA E COCAÍNA

FOTO: POLÍCIA FEDERAL

os ren den do-os den tro da ca bi ne dos 
veí cu los du ran te to do o tem po do cri- 
me, a fim de di fi cul tar o re co nhe ci- 
men to dos par ti ci pan tes da ação.

De ze nas de as sal tos aos ca mi nhões 
dos Cor rei os in ves ti ga dos por meio 
des ta ope ra ção ocor re ram en tre de- 
zem bro de 2019 a ju nho de 2020, em 
sua mai o ria, no pe río do no tur no, em 
es tra das vi ci nais lo ca li za das nas pro- 
xi mi da des das ro do vi as fe de rais BR-
010 e BR-222, no tre cho lo ca li za do en- 
tre os mu ni cí pi os de San ta Inês e Im- 
pe ra triz, bem co mo em po vo a dos lo- 
ca li za dos nas pro xi mi da des de Açai- 
lân dia, tra je to on de o flu xo de veí cu- 
los é bas tan te re du zi do.

Com as me di das ju di ci ais cum pri- 
das, a Po lí cia Fe de ral es pe ra iden ti fi- 
car ou tros sus pei tos que te nham par- 
ti ci pa ção nos cri mes, bem co mo re cu- 
pe rar ob je tos rou ba dos nas ações cri- 

mi no sas.
Na ação, os po li ci ais fe de rais ain da 

apre en de ram dro gas. Fo ram dois qui- 
los de co caí na e 10kg de ma co nha.

Os in ves ti ga dos po de rão res pon der 
pe los cri mes de or ga ni za ção cri mi no-
sa (Art. 2°, da Lei n° 12.850/13), rou bo 
cir cuns tan ci a do (Art. 157, §2º, in ci sos 
II e V e § 2°-A, in ci so I, do Có di go Pe- 
nal), além de ou tros cri mes co ne xos.

A Ope ra ção foi de no mi na da Pos ta- 
gem No tur na em re fe rên cia à ação 
dos cri mi no sos quan do da prá ti ca dos 
rou bos de car gas dos Cor rei os, em 
que os en vol vi dos abor da vam as ví ti- 
mas (mo to ris tas dos Cor rei os) nas ro- 
do vi as fe de rais pa ra em se gui da sub- 
traí rem as mer ca do ri as pos tais, sen do 
que os ob je tos eram par ti lha dos en tre 
os com par sas e en tre gues aos de mais 
be ne fi ciá ri os do es que ma ain da na 
ma dru ga da dos cri mes.

ESQUARTEJADO

Corpo de garoto de 14
anos achado em cova
rasa

O CORPO DO GAROTO FOI ENCONTRADO EM SACOS PLÁSTICOS

Um acha do de ca dá ver foi re gis tra do na ci da de de im- 
pe ra triz. O cor po foi iden ti fi ca do e a ví ti ma es ta va de sa- 
pa re ci da des de ja nei ro des te ano.

O cor po do ado les cen te Hu go Le o nar do Li ma Mo ra- 
es, de 14 anos, foi en con tra do em co va ra sa, na Vi la Ma- 
der mi na, no bair ro Pla nal to.

Um ho mem sus pei to de in te grar uma fac ção cri mi- 
no sa foi res pon sá vel pe la in di ca ção da lo ca li za ção dos
res tos mor tais do ado les cen te, que foi es quar te ja do e di- 
vi di do em sa cos plás ti co que fo ram en ter ra dos em co va
ra sa.

A iden ti fi ca ção dos res tos mor tais do ga ro to só foi
pos sí vel após o pai da ví ti ma re co nhe cer uma pe ça de
rou pa que es ta va den tro de um dos sa cos plás ti cos com
os res tos mor tais do ra paz.

In ves ti ga ções apon tam que o ga ro to foi as sas si na do
por en for ca men to no dia 4 de ja nei ro, de pois te ve o cor- 
po es quar te ja do e dis tri buí do em sa cos plás ti cos e en- 
ter ra do.

A De le ga cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa
(DHPP) con ti nua a in ves ti ga ção do ca so. (S.D)

Exe cu ção

BAIXADA MARANHENSE

Tiros e mortes na cidade de Pinheiro

O SUSPEITO DE ASSALTO MORTO NO CONFRONTO FOI ENCONTRADO COM UMA ARMA DE FOGO

Du as pes so as mor re ram em Pi nhei ro, ci- 
da de lo ca li za da na Bai xa da Ma ra nhen se. O
pri mei ro ca so foi em um con fron to en tre a
Po lí cia Mi li tar e sus pei tos de as sal tos.

O ca so acon te ceu após de nún ci as de
que dois ho mens es ta ri am re a li zan do as- 
sal tos na ci da de e te ri am ati ra do con tra
uma ví ti ma, no bair ro San ta Lu zia.

Os mi li ta res se des lo ca ram até o en de re- 
ço da de nún cia e avis ta ram os sus pei tos,
que ati ra ram na vi a tu ra ini ci an do uma tro- 
ca de ti ros. Os sus pei tos es ta vam em uma
mo to e um de les foi ba le a do. O ou tro con- 
se guiu fu gir.

O ba le a do foi so cor ri do por uma equi pe
do Sa mu, mas não re sis tiu ao fe ri men to e
mor reu. Com ele foi en con tra do um re vól- 
ver ca li bre 38 da mar ca Tau rus.

No se gun do ca so, um ho mem foi exe cu- 
ta do den tro de ca sa, no Po vo a do Tin gi dor.
A ví ti ma, Ini van Mo ta, de 51 anos, foi mor ta
com três ti ros. Ini van es ta va dei ta do na va- 
ran da de sua ca sa quan do foi sur pre en di do
por ho mens que dis pa ra ram vá ri as ve zes
con tra ele. Os sus pei tos es ta vam em uma
mo to.

A ví ti ma ain da ten tou fu gir, mas foi atin- 
gi da por três ti ros mor ren do no lo cal. A po-
lí cia foi aci o na da, mas não con se guiu
pren der ne nhum dos sus pei tos. As in ves ti- 
ga ções fo ram ini ci a das e apon tam ci ga nos
co mo sus pei tos, pois há 14 anos, a ví ti ma
se en vol veu em uma bri ga de fu te bol com
ci ga nos da re gião de São Ben to, on de Ini- 
van te ria cor ta do um dos de dos de um dos
ci ga nos du ran te a con fu são. (S.D)

Pas so a pas so

Pan de mia

PROVA DE VIDA

INSS inicia projeto de biometria facial
Cer ca de 500 mil be ne fi ciá ri os do Ins ti- 

tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS) em
to do o país já co me ça ram a tes tar a pro va
de vi da por bi o me tria fa ci al. Nos pró xi- 
mos di as, se gu ra dos se le ci o na dos pe lo ór- 
gão co me ça rão a ter aces so ao sis te ma de
re co nhe ci men to fa ci al.

A pro va de vi da di gi tal se rá fei ta nos
apli ca ti vos do Go ver no Di gi tal (Meu
gov.br) e Meu INSS com o uso da câ me ra
do ce lu lar do ci da dão. Co mo se tra ta de
um pro je to pi lo to, o íco ne pa ra a pro va de
vi da di gi tal só es ta rá dis po ní vel pa ra os
usuá ri os es co lhi dos. A par tir de ho je, o
INSS fa rá con ta tos com se gu ra dos por
SMS, e-mail e te le fo ne, con vi dan do pa ra a
ini ci a ti va.

Pa ra evi tar frau des e ter a cer te za de
que o se gu ra do es tá sen do con ta ta do pe lo
INSS, o ór gão in for ma que o re me ten te
que en vi a rá o SMS se rá iden ti fi ca do co mo
280-41. Qual quer men sa gem so bre pro va
de vi da com ori gem em nú me ros di fe ren- 
tes de ve ser ig no ra da. Quem ti ver dú vi das
po de li gar pa ra o nú me ro 135 e con fe rir se
a no ti fi ca ção é ver da dei ra.

O pro ce di men to se rá fei to da se guin te
ma nei ra. Pri mei ra men te o usuá rio abri rá

o apli ca ti vo Meu INSS e cli ca rá no íco ne
“Pro va de Vi da”, no can to es quer do su pe- 
ri or da te la. Em se gui da, en tra rá no apli ca- 
ti vo Meu gov.br di gi tan do o CPF e cli ca rá
na op ção “Au to ri za ções” e se gui rá as de- 
mais ins tru ções do apli ca ti vo.

O apli ca ti vo Meu gov.br fa rá uma per- 
gun ta re la ci o na da a al gum do cu men to do
se gu ra do, co mo tí tu lo de elei tor ou car tei- 
ra de mo to ris ta. Bas ta res pon dê-la, e au- 
to ri zar o pro gra ma a ti rar fo tos e gra var ví- 
de os. A câ me ra do ce lu lar abri rá, e o apli- 
ca ti vo pe di rá co man dos pa ra o usuá rio,
co mo sor rir e vi rar a ca be ça.

O usuá rio re tor na rá ao apli ca ti vo Meu
INSS e cli ca rá no va men te no bo tão da
“Pro va de Vi da”. Lá se rá pos sí vel con fir- 
mar se a bi o me tria deu cer to. Co mo o
INSS usa rá a ba se de da dos do De par ta- 
men to Na ci o nal de Trân si to (De na tran) e
do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral, só se rão
es co lhi dos se gu ra dos com car tei ra de mo- 
to ris ta e tí tu lo de elei tor.

Obri ga tó ria pa ra o re ce bi men to de
apo sen ta do ria, au xí li os e pen sões, a pro va
de vi da de ve ser fei ta to dos os anos, no
mês de ani ver sá rio do se gu ra do, na agên- 
cia ban cá ria on de o be ne fí cio é sa ca do.
Ca so o pró prio se gu ra do não pos sa com- 
pa re cer, al gum re pre sen tan te le gal po de ir
em seu lu gar.

Por cau sa da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus, o pro ce di men to es tá sus pen so
até se tem bro. Em al guns ban cos, a pro va
de vi da po de ser fei ta com bi o me tria nos
ter mi nais de au to a ten di men to, mas es ta
se rá a pri mei ra vez que o usuá rio po de rá
fa zer o pro ce di men to com a câ me ra do
ce lu lar.

Des de agos to do ano pas sa do, o pro ce- 
di men to po de ser fei to por meio do apli- 
ca ti vo Meu INSS ou pe lo si te do ór gão, por
be ne fi ciá ri os com mais de 80 anos ou com
res tri ções de mo bi li da de. A com pro va ção
da di fi cul da de de lo co mo ção exi ge ates ta- 
do ou de cla ra ção mé di ca. Nes se ca so, to- 
dos os do cu men tos são ane xa dos e en vi a- 
dos ele tro ni ca men te.

São Luís, sexta-feira, 21 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeito de Cândido Mendes
já está no presídio de
Pedrinhas
20/08/2020 08h17

O prefeito de Cândido Mendes, José Ribamar Leite Araújo, o “Mazinho Leite” já está no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís.

O gestor foi preso durante uma operação “Cabanos” deflagrada pelo do Grupo Especial de Combate
às Organizações Criminosas (Gaeco) e pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira (19).

A prisão foi flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo. Na residência do prefeito, também foram
encontrados R$ 400 mil em espécie.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/prefeito-de-candido-mendes-ja-esta-no-presidio-de-pedrinhas/#comments
http://www.netoferreira.com.br/poder/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/prefeito-de-candido-mendes-ja-esta-no-presidio-de-pedrinhas/


Mazinho é investigado por desvios de mais de R$ 2 milhões e seria um dos chefes de um esquema
que envolvia empresas de fachadas para fraudar licitações na Prefeitura de Cândido Mendes.
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Homem é condenado a
prisão por transporte
irregular de caranguejos-
uçá
20/08/2020 12h52

A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça condenou, em 12 de agosto, José Carlos dos
Santos a um ano de prisão devido ao transporte de 2.415 caranguejos-uçá, no ano de 2010, no
período de defeso, quando é proibido o comércio, transporte, captura e guarda deste tipo de
caranguejo.

O flagrante foi feito por fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) na área do Portinho em São Luís. O condenado transportava os crustáceos em
sua embarcação.

A pena de privação de liberdade de um ano de detenção foi convertida em pena restritiva de direitos,
a ser imposta pela 2ª Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de São Luís.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/homem-e-condenado-a-prisao-por-transporte-irregular-de-caranguejos-uca/#respond
http://www.netoferreira.com.br/poder/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/homem-e-condenado-a-prisao-por-transporte-irregular-de-caranguejos-uca/


Formulou a Denúncia o promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior (Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís). Proferiu a sentença a juíza Stela Pereira Muniz Braga.

O crime está previsto no artigo 34 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) e a captura do
caranguejo-uçá no período de defeso é também vedada pela Instrução Normativa nº 01/2010 do
Ibama.

PERÍODO DE DEFESO

Na época, os fiscais apreenderam os animais e a embarcação de José Carlos dos Santos. Ele
confessou o transporte da mercadoria e afirmou ser o proprietário da embarcação.

O flagrante ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2010. O período da “andada” do caranguejo é a época
da reprodução da espécie, em que os crustáceos machos e fêmeas saem das galerias e andam pelo
manguezal para se acasalarem. Em 2010, este período foi delimitado entre os dias 31 de janeiro e 5
de fevereiro.

Em sua defesa, o acusado afirmou que desconhecia a proibição. Mas a investigação ressaltou que
ele já trabalhava com transporte de pescados há aproximadamente 40 anos.



Ministério Público investiga contratos de R$ 840 mil para
comprar quentinhas com dinheiro da Saúde de Primeira
Cruz
20 de agosto de 2020  Maramais Deixar Comentário

A Promotora de Justiça Maria do Nascimento Carvalho Serra Lima, decidiu abrir procedimento
administrativopara investigar pelo menos quatro contratos entre a prefeitura de Primeira Cruz e a
empresa Turismo e Serviço Cassó, localizada na Rua Getúlio Vargas, 04, Centro do município de
Primeira Cruz.

Somados todos os contratos, a empresa deve faturar cerca de R$ 840 mil reais para fornecer
quentinhas ao município. Se considerarmos o valor média de R$ 15 reais cada refeição, seriam
cerca de 56 mil quentinhas fornecidas.

Segundo dados oficiais, Primeira Cruz tem pouco mais de 15 mil habitantes, o que chamou a
atenção dos Promotores de Justiça.

https://maramais.com.br/index.php/2020/08/20/ministerio-publico-investiga-contratos-de-r-840-mil-para-comprar-quentinhas-com-dinheiro-da-saude-de-primeira-cruz/
https://maramais.com.br/index.php/2020/08/20/ministerio-publico-investiga-contratos-de-r-840-mil-para-comprar-quentinhas-com-dinheiro-da-saude-de-primeira-cruz/
https://maramais.com.br/index.php/author/maramais/
https://maramais.com.br/index.php/2020/08/20/ministerio-publico-investiga-contratos-de-r-840-mil-para-comprar-quentinhas-com-dinheiro-da-saude-de-primeira-cruz/#respond
https://maramais.com.br/#facebook
https://maramais.com.br/#twitter
https://maramais.com.br/#whatsapp
https://cdn-0.mpma.mp.br/diario/1552020-21082020.pdf


De acordo com o documento do Ministério Público, todo esse custo seria pago com dinheiro da
Saúde.

No site do Fundo Nacional da Saúde, consta que o município, que é administrado pelo prefeito
George (Republicanos), já recebeu, só no ano de 2020, cerca de R$ 4,3 milhões para serem
aplicados na Saúde do Município. Desse montante todo, R$ 1,3 milhões deveriam ser usados no
combate do Covid-19.

Agora, o Ministério Público quer saber se há ou não, irregularidade nos contratos para aquisição
de quentinhas.



Prefeito de Godofredo Viana, Sisi Viana, deve
ser o novo alvo do GAECO
Publicado em 20 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva

Atuante em operações que visam combater crimes contra o patrimônio público, o Grupo de Atuação Especial de Combate
a Organizações Criminosas – GAECO, vem desenvolvendo um bom trabalho no estado do Maranhão e coibindo ações
dos gestores municipais que estão em desacordo com as leis.

A operação que resultou na prisão do prefeito de Cândido Mendes, Mazinho, é uma afirmação de que nenhuma
autoridade está acima da lei. E de acordo com a assessoria do Ministério Público Estadual, a instituição trabalha em
novas operações no estado que não serão menos intensas por conta o período eleitoral, ação que pode ainda terminar
com a alegria de muitos prefeitos.

Um dos possíveis alvos dessas operações é o prefeito do município de Godofredo Viana, Sisi Viana, que segue ignorando
as recomendações do Tribunal de Conta do Estado (TCE) e se recusa a atualizar o Portal da Transparência do Município,
escondendo os fins dos valores milionários que entraram nos cofres públicos no primeiro semestre de 2020.

De acordo com informações, a maioria das empresas envolvidas com as fraudes em Cândido Mendes operam no
município de Godofredo Viana.

O Portal da Transparência da Prefeitura não vem sendo alimentando propositalmente, mas a artimanha do prefeito Sisi
Viana está perto de ser derrubada. Os indícios de fraudes cometidos pela prefeitura vai fazer com que as irregularidades
em Cândido Mendes pareçam coisa de amadores.
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Promotoria investiga
portinha que abocanhou
milhões em contratos em
Pinheiro
20/08/2020 16h06

Após matéria publicada no do Blog, a J.D. Melo – Comércio, mais conhecida como Josafá
Empreendimento, está sendo investigada pela Promotoria de Justiça de Mirinzal.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/promotoria-investiga-portinha-que-abocanhou-milhoes-em-contratos-em-pinheiro/#respond
http://www.netoferreira.com.br/poder/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/promotoria-investiga-portinha-que-abocanhou-milhoes-em-contratos-em-pinheiro/


O procedimento foi aberto como uma Notícia de Fato e está a cargo do promotor de Mirinzal Igor
Adriano Trinta Marques.

Segundo informações colhidas pela reportagem, o Parquet enviou para análise minuciosa da
Assessoria Técnica do Procuradoria Geral de Justiça peças integrantes dos processos licitátórios
061/2018 e 015/2018 realizados pela Prefeitura de Mirinzal.

Conforme consta no documento, há indícios de direcionamento e outras irregularidades na realização
das licitações.

O proprietário da empresa, Josafá Dias Melo, foi intimado pela Promotoria de Mirinzal para prestar
esclarecimentos no dia 1º de setembro desse ano na sede da PJ em Pinheiro.

Com sede em uma sala comercial com apenas uma portinha e medindo aproximadamente 30 m², a
Josafá Empreendimentos vem operando a todo vapor em Prefeituras do Maranhão.

A empresa já abocanhou mais de R$ 9 milhões em contratos entre os anos de 2018 e 2020 nos
Executivos de Mirinzal, Pinheiro, Guimarães, Cachoeira Grande (relembre aqui, aqui, aqui e aqui).

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

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/05/empresa-movimentou-r-83-milhoes-operando-em-pinheiro-mirinzal-e-cachoeira-grande/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/05/portinha-e-sede-de-empresa-com-contratos-de-milhoes-em-pinheiro-e-mirinzal/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/06/portinha-que-opera-em-pinheiro-e-mirinzal-ganha-novos-contratos-em-prefeituras/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/empresa-com-sede-em-portinha-volta-a-ganhar-contrato-de-quase-r-100-mil-em-pinheiro/
https://twitter.com/blogdoneto
https://www.facebook.com/blogdonetoferreira


Marido da prefeita de Anapurus usa laranja para
desviar dinheiro público
Publicado em 20 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva

A gestão da prefeita de Anapurus, Vanderly Monteles, vem sendo cada vez mais reconhecida pela contratação de
empresas de fachada e funcionários fantasmas. Todo mundo no município sabe que quem executa as obras é o esposo
da prefeita, Ivanildo Monteles, o Saruê. Ivanildo opera várias empresas que ganham licitações fraudulentas, algumas já
foram apontadas pelo relatório da CGU e do TCE/MA.

O marido da prefeita se intitula como um dos homens mais ricos do Baixo Parnaíba e agora ganhou como sócio Diego
Magno, que é empresário do ramo de eventos, mas mudou a atividade de sua empresa para comandar obras no
município e também ganhar com contratos, beneficiando Ivanildo.
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MP denuncia mais uma vez Cristiane Damião por corrupção e pede
devolução de recursos

19/08/2020 às 04:53 em Sem categoria

O Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), ofereceu mais uma denúncia contra a ex-prefeita de Bom Jesus
das Selvas/MA, Cristiane Damião, por crime de corrupção. Na ação, o MP pede que a justiça obrigue a ex-gestora
devolver recursos públicos, que teriam sido desviados.

Mesmo estando “Ficha Suja” e sendo alvo de uma “avalanche” de processos e denúncias por crimes de corrupção,
praticados contra o erário público durante o período em que esteve prefeita de Bom Jesus, Cristiane segue tentando
enganar a população, dizendo que é candidata a prefeita.

Quando deixou a prefeitura, entregou o município praticamente falido ao seu sucessor, o atual prefeito, Fernando
Coelho (PDT), que ainda hoje sente o reflexo dos “rolos” deixados por Damião.

Consta na citada representação do MP, que ex-gestora Cristiane Damião Campos Daher, celebrou convênios com a
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID e não comprovou seja a aplicação dos valores e
nem prestou contas.

“Celebrou o Convênio n° 339/2013 SECID, no valor de R$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos
reais), o qual tinha como objeto a construção de sistema de abastecimento de água no município. Foi repassado ao
município o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), não sendo prestado contas do recurso pela ex-
gestora o que ensejou a instauração de Tomada de Contas Especial para apurar os prejuízos ao erário“.

Veja a Integra da Representação

https://www.amarcosnoticias.com.br/mp-denuncia-mais-uma-vez-cristiane-damiao-por-corrupcao-e-pede-devolucao-de-recursos/
https://www.amarcosnoticias.com.br/category/sem-categoria/


Aprovado projeto de lei do vereador Dr. Gutemberg que veda nomeação
no serviço público municipal de condenados por violência doméstica
contra a mulher

Por Daniel Matos • quinta-feira, 20 de agosto de 2020

‘Agosto Lilás’ marca o mês de combate à violência contra a mulher. Em São Luís, a Câmara Municipal
aprovou, no mês de março deste ano, o projeto de Lei do vereador Dr. Gutemberg Araújo (PSC), que
proíbe a nomeação em cargos comissionados no município de pessoas condenadas por crimes de vi-
olência doméstica e familiar contra a mulher, previstos na Lei Federal 11.340/2006, que é a Lei Maria
da Penha.
O projeto de lei do vereador foi transformado na Lei Municipal nº 6.711/20. “O nosso projeto que virou
Lei ainda no mês de março, é mais uma ação coercitiva aos agressores. Dessa forma, procuramos in-
ibir e prevenir esse tipo crime, ajudando no enfrentamento da prática de atos lesivos contra a mulher”,
afirma Dr. Gutemberg.
Neste ano, a Lei Maria da Penha completa 14 anos de criação. Embora muitos avanços tenham sido
alcançados com a Lei Federal, o Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019,
em comparação com 2018, segundo o Monitor da Violência.
Ainda para combater a violência contra a mulher, Dr. Gutemberg elaborou a Lei nº 6.634/20, que cria
o Programa de Prevenção da Violência Doméstica com estratégia da saúde na família.
O vereador também é autor do Projeto de Lei nº 059/19, que cria a Semana Municipal de Combate à
Violência contra a Mulher e dá outras providências. Esse projeto abrange uma série de ações, tais co-
mo: a divulgação e interpretação de forma didática da Lei Maria da Penha e Campanhas Educativas
envolvendo a comunidade escolar, educadores entre outros grupos da sociedade.
“Vale lembrar que durante o isolamento social, aumentaram as denúncias de violência doméstica. De-
nuncie qualquer tipo de agressão. Ligue 180.”, destaca Dr. Gutemberg.

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/08/20/aprovado-projeto-de-lei-do-vereador-dr-gutemberg-que-veda-nomeacao-no-servico-publico-municipal-de-condenados-por-violencia-domestica-contra-a-mulher/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/08/20/aprovado-projeto-de-lei-do-vereador-dr-gutemberg-que-veda-nomeacao-no-servico-publico-municipal-de-condenados-por-violencia-domestica-contra-a-mulher/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/08/20/aprovado-projeto-de-lei-do-vereador-dr-gutemberg-que-veda-nomeacao-no-servico-publico-municipal-de-condenados-por-violencia-domestica-contra-a-mulher/
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TEMPO –  Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

23° – 33°
Manhã Tarde Noite

Aprovado PL que 
veda nomeação
no serviço público 
de condenados
por violência 
contra a mulher

Em uma semana, 
Governo entrega 
o segundo 
Restaurante
Popular do 
Maranhão

STF manda 
governo suspender 
produção de 
dossiês contra 
servidores
públicos

Senado
adia votação
da PEC
que torna 
Fundeb 
permanente

PÁG. 4 PÁG. 6 

PÁG. 12 

PÁG. 12 PÁG. 12 

Cotação – Comercial C. R$ 5,5526 V. R$ 5,554 – Turismo C. R$ 5,52  | V. R$ 5,86 – Euro C. R$ 6,5788 V. R$ 6,581 – Libra C. R$ 7,3358 | V. R$ 7,3375 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar  – 2:17 4,6 m|1ª Baixamar – 8:55 1,5 m  | 2ª Preamar –15:04 4,6 m | 2ª Baixamar  – 21:23 1,8 m | Loteria – Quina – 5345 (20/08/2020)  – 13-16-46-54-62 | 
Lotofácil 2016 (20/08/2020)  – 02-03-09-10-11-13-14-15-17-18-19-22-23-24-25 | Timemania –1526 (20/08/2020)  – ATHLÉTICO/PR – 06-10-29-32-39-40-55 |   
Dupla Sena  –  2120 (20/08/2020) – 1º sorteio 05-06-08-23-36-37| 2º sorteio 09-10-12-44-48-49 |   Dia de Sorte – 345 (20/08/2020) Mês:  MAIO - 05-07-08-13-22-26-30 | 

O governador Flávio Dino anunciou, nessa quinta-feira, 20, o início do Plano Emergencial 
de Empregos Celso Furtado, que destinará R$ 558 milhões para aquecer a economia 
maranhense, gerando emprego e renda aos maranhenses entre agosto e dezembro de 2020. 

PÁG. 3

PLANO EMERGENCIAL 
DE EMPREGOS COM 
INVESTIMENTOS
DE R$ 558 MILHÕES EM
OBRAS E COMPRAS 
PÚBLICAS É ANUNCIADO

Governador Flávio Dino anunciou o início do Plano Emergencial de Empregos Celso 
Furtado

Câmara mantém veto do presidente Bolsonaro a
reajustes de servidores públicos até fim de 2021

Prefeitura de São Luís instala laje da
Ponte do Baixão e prepara local para
receber camada final de concreto

Um guindaste com capacidade para içar até 75 toneladas foi utilizado 
para mover as placas de concreto e assentá-las na estrutura da ponte

A Prefeitura de São Luís concluiu, nesta semana, a instalação do tabuleiro de 
lajes da Ponte do Baixão, no bairro Jardim São Cristóvão, uma das frentes 
de trabalho que está sendo executada por meio do programa São Luís em 
Obras, macroprograma da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior. 

PÁG. 9

Brandão com Lívio Correa, da Agem, na 
inauguração da Ponta de Matança, no Anil

Vice-governador 
acompanha entrega
da Ponte da Matança, 
em São Luís
Representado pelo vice-governador Carlos 
Brandão, o Governo do Maranhão inaugurou, 
nessa quinta-feira (20), no Anil, a Ponte da 
Matança, importante obra para a mobilidade 
urbana na região. A obra foi executada pela Agem, 
em parceria com a Prefeitura de São Luís. 

PÁG. 11

Greve fecha 50 agências 
dos Correios do interior
do Maranhão

Após a carreata, os servidores dos Correios 
fizeram um ato na Praça Maria Aragão

GILSON FERREIRA

Cerca de 50 agências do interior do Maranhão 
estão em greve por tempo indeterminado, de 
acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da 
Empresa Correios e Telégrafos (Sintect-MA). 
A paralisação ocorre em todo o Brasil. 

PÁG. 5

Parlamentares avaliam 
como produtiva Sessão que 
derrubou vetos a propostas 
de enfrentamento da 
pandemia PÁG. 7

GILSON TEIXEIRA
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A LUTA PELA ESCOLA HONESTA
A defesa da escola pública 
exige tomada de posição e 
coerência entre a teoria e a 
prática. Não é aceitável declarar-
se favorável à escola pública e 
não tomar decisões que de fato 
a coloquem como prioridade, 
dedicando o investimento 
necessário e suficiente para seu 
desenvolvimento. Ao longo 
da história brasileira um dos 
campos de luta sempre foi o 
financiamento da educação 
pública.
A proposta de novo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica- Fundeb 
que está em tramitação no 
Senado Federal traz um dos 
mais relevantes avanços, torna o 
fundo permanente. Isso significa 
que as próximas gerações de 
brasileiros, sobretudo aqueles que 
mais precisam, terão garantido 

o acesso à escola pública e seu 
respectivo financiamento.
Quando fiz ensino médio na 
escola estadual de minha cidade 
não existia Fundeb. Somente o 
ensino fundamental era etapa 
obrigatória e financiada pelo 
poder público como direito. 
Naquela escola em que estudei, 
os professores e equipe escolar se 
empenhavam para garantir esse 
direito sob condições totalmente 
desfavoráveis.
Não tínhamos biblioteca, 
laboratórios, internet, refeitório, 
enfermaria, ar-condicionado, 
carteiras adequadas, intercâmbio, 
nada disso. Algumas disciplinas 
ficavam sem professores por 
meses e nunca esse conteúdo 
foi reposto. Tal realidade segue 
existindo no Brasil, em maior ou 
menor intensidade. Até quando 
vamos aceitar isso?

E foi nessa escola que conclui 
o ensino médio com enormes 
lacunas de aprendizagem. Isso 
exigiu de mim mais esforço, mais 
dedicação para superar e criar o 
próprio caminho. Não é a regra, 
fui uma exceção, a maioria fica 
pelo caminho e interrompe sua 
trajetória educacional. Talvez essa 
experiência tenha me conduzido 
para atuar profissionalmente na 
área de educação, desse lugar 
faço sua defesa.
Será tão difícil oferecer uma 
“escola honesta” como defendia 
Darcy Ribeiro? Acredito que 
não é difícil quando há consenso 
razoável entre a política e a 
dimensão técnico-pedagógica. 
Todo consenso é provisório 
e situado no tempo. Nesse 
momento, o novo Fundeb deve 
incluir o Custo-Aluno Qualidade, 
pois esse instrumento vai nos 

aproximar mais dessa escola 
sonhada por tantos educadores e 
educadoras.
Além disso, não é aceitável 
que os recursos do novo 
Fundeb sejam utilizados para 
o pagamento de aposentados, 
se a saúde veda tal prática, na 
educação não deve ser diferente. 
Precisamos assegurar os 
investimentos, não diminuir, por 
isso essas malandragens contábeis 
na educação devem acabar, 
astúcia tem limite.
Estamos em semana decisiva 
para a educação pública e os/
as Senadores/as tem papel 
fundamental, seus votos têm 
peso histórico para o futuro dos 
estudantes e para os estudantes 
do futuro. Desejo que cada 
um e cada uma esteja à altura 
desse momento, votando pela 
aprovação do novo Fundeb.

A Assembleia Legislativa aprovou, 
na terça-feira (18), o parecer com 
redação final ao projeto de lei que 
proíbe a nomeação em cargos 
efetivos ou comissionados, bem 
como a prestação de serviços, de 
pessoas condenadas por crimes 
de violência doméstica e familiar 
contra a mulher ou feminicídio, 
previstos na Lei Federal 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 
O PL é de autoria do deputado 
Neto Evangelista (DEM).
De acordo com o parlamentar, 
a violência contra a mulher, 
lamentavelmente, perdura nos 
diferentes grupos da sociedade 
brasileira, como um flagelo 
generalizado, que põe em perigo 
suas vidas e viola os seus direitos.
Embora muitos avanços tenham 
sido alcançados com a Lei Maria 
da Penha, ainda assim, o Brasil 
teve um aumento de 7,3% nos 
casos de feminicídio em 2019, em 
comparação com 2018, segundo 

o Monitor da Violência, uma 
parceria do Núcleo de Estudos 
da Violência da USP e o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. 
São 1.314 mulheres mortas pelo 
fato de serem mulheres - uma a 
cada sete horas, em média
Além de educativo, o PL tem 
por finalidade o enfrentamento 
da prática de atos lesivos 
contra a mulher por meio da 
responsabilização dos autores 
pelos crimes cometidos.
"O projeto de lei pretende, por 
meio de mais uma ação coercitiva 
aos agressores, inibir e prevenir 
esse tipo crime, para garantir à 
mulher segurança e dignidade”, 
destacou Neto Evangelista.
O PL determina que a vedação 
inicia com a condenação em 
decisão transitada em julgado, até 
o comprovado cumprimento da 
pena. A proposição segue agora à 
sanção governamental.

Reabertura da Seresta do MAC 
acontece nesta sexta-feira
A reabertura da Seresta do MAC 
já tem data definida. Será nesta 
sexta-feira, dia 21, a partir das 
21h, com horário programado 
até 01h00 da manhã. 
A noite será embalada pelas 
músicas que marcaram época, 
para registrar em grande estilo 
a volta da tradicional seresta, 
que obedecerá a todas as normas 

exigidas pela Vigilância Sani-
tária, Organização Municipal 
de Saúde e determinação dos 
governantes.
Nos salões, haverá o distan-
ciamento das mesas, com um 
espaço de dois metros entre 
uma e outra, uso obrigatório de 
máscaras e demais medidas de 
segurança para o público.

PT pode abrir mão de disputar 
Presidência em 2022, diz Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva admitiu nessa quinta-
feira, 20, que o PT pode não 
lançar candidato à Presidência em 
2022 desde que outro partido de 
oposição apresente um nome com 
melhor desempenho nas pesquisas 
de opinião.
A declaração de Lula foi recebida 
positivamente, mas com cautela 
por líderes de outras siglas da 
esquerda. Já no próprio PT 
a possibilidade de o partido 
não ter candidato a presidente 
pela primeira vez desde a 
redemocratização é vista como 
improvável. Lula admitiu que 
o PT pode abrir mão da cabeça 
de chapa em 2022 em entrevista 
ao canal do YouTube TV 
Democracia, do jornalista Fabio 
Pannunzio.
“Acho possível ter uma eleição 
em que o PT não tenha candidato 
a presidente. O PT pode ter 
candidato a vice, a outra coisa. 
Acontece que tem que ter um 
candidato com a habilidade de 
tratar os partidos com o respeito 
que os partidos merecem”, 
afirmou Lula.
Segundo dirigentes petistas e 
assessores de Lula, não foi a 

primeira vez que o ex-presidente 
traçou este cenário. No partido, 
a leitura foi de que Lula mais 
ratificou a posição de hegemonia 
do PT na esquerda do que acenou 
com a possibilidade de uma 
composição com as demais forças 
de oposição.
Petistas lembram que quarta-
feira, 19, em entrevista à rádio 
Folha de Pernambuco, Lula 
admitiu a possibilidade de ele 
mesmo ser candidato em 2022, 
caso consiga reaver na Justiça o 
direito de disputar eleições (ele foi 
condenado em segunda instância 
em dois processos por corrupção e 
lavagem de dinheiro). Além disso, 
ele foi o principal incentivador da 
estratégia de o PT lançar o maior 
número de candidatos possível na 
eleição municipal deste ano.
“A defesa de uma frente 
progressista é altamente positiva. 
Estou muito confiante de que 
vamos unir forças e vencer a 
próxima eleição presidencial. 
Quanto ao papel de cada partido, 
temos tempo para debater”, disse 
o governador do Maranhão, 
Flávio Dino (PCdoB). 
(COM INFORMAÇÕES DO POR-

TAL TERRA)

Em entrevista aos jornalistas 
Osvaldo Maya e Leandro 
Miranda, no programa “Linha de 
Frente”, da TV Maranhense, o 
pré-candidato a prefeito de São 
Luís, deputado estadual Neto 
Evangelista (DEM), afirmou que 
fará uma gestão comprometida 
com a verdade e voltada para 
as pessoas. “Não tem gabinete 
melhor de prefeito do que as ruas 
de sua cidade”, afirmou.
Durante toda a entrevista, Neto 
deu o tom de como será a sua 
gestão à frente da Prefeitura 
de São Luís, com ênfase para 
os principais projetos que vão 
contemplar, prioritariamente, 
as necessidades básicas da 
população.
O pré-candidato dos Democratas 
também falou sobre as motivações 
que o levaram a concorrer à 
Prefeitura de São Luís, destacando 
que um político atuante é 
capaz de promover profundas 
transformações sociais. “Acredito 
que, através da política, se 
consegue solucionar problemas. 
A política é o principal meio de 
transformação social  na vida das 
pessoas”.
Segundo Neto Evangelista, São 
Luís ainda apresenta muitas 
desigualdades em diversas áreas, 
a exemplo da educação, saúde e 
cultura, mesmo sendo a 15ª maior 
cidade do Brasil. “Mas, ainda 
não tem cara de uma verdadeira 
capital de estado. Todos esses 
motivos me levaram a estar à 
frente como pré-candidato do 
Democratas”.
Questionado pelos jornalistas 
sobre os apoios de outras siglas 
partidárias à sua candidatura, Neto 
afirmou que vem dialogando com 
todos os partidos que fazem parte 
da Frente de Apoio ao seu projeto 
para São Luís, entre eles o próprio 
PDT, que é o partido do atual 
prefeito. “Se, amanhã, o prefeito 
Edivaldo entender que o melhor 
para a cidade é estar com a gente, 
o receberei de braços abertos, não 
tenho veto a nenhum nome, até 
porque quem vai ser prefeito e 
tocar a gestão da cidade sou eu”.
Neto ressaltou que foi montada 
uma frente ampla de apoio à sua 
candidatura, “sem necessidade 
de fazer loteamento de governo” 
e que terá o maior tempo de TV, 
reunindo DEM, PDT, PSL e PTB.

“É importante que as pessoas 
saibam que não houve 
loteamentos, pelo contrário, 
houve a união de forças para 
amanhã ganharmos a eleição e 
governarmos a cidade, que tem 
recursos próprios para tocar sua 
gestão. Mas, para avançarmos 
ainda mais, implantando 
um modelo arrojado de 
desenvolvimento, é preciso ter 
alianças políticas que permitam 
chegar ao poder central”, 
destacou.
Nesta questão dos apoios, ele 
enfatizou a importância de ter 
ao seu lado líderes fortes que 
possam ajudar e garantir a 
governabilidade, destacando que a 
sua candidatura reúne senadores, 
deputados federais e estaduais, 
além de 13 vereadores de São 
Luís.
MARCAS DA GESTÃO
Neto Evangelista também 
explicou quais serão os três 
pilares da sua gestão, a partir 
de um compromisso firmado 
com a população: ser um 
prefeito presente, que entenda os 
problemas da cidade, andando 
e conversando com as pessoas; 
manter o compromisso com a 
verdade, comprometendo-se só 
com aquilo que possa cumprir e 
fazer uma gestão voltada para as 
pessoas, cuidando de cada uma, 
individualmente.

“As pessoas estão  cansadas de 
promessas eleitoreiras”, ressaltou 
Neto, que defende um perfil de 
atuação voltado para a resolução 
das questões urgentes, porém, 
pensando sempre a cidade para o 
futuro.
“Nosso Plano de Governo 
contempla os primeiros cem 
dias, os primeiros seis meses e 
os  demais meses, resolvendo os 
problemas atuais, mas pensando o 
futuro”, enfatizou.  
RESTAURANTE 
POPULAR DE 
QUALIDADE
A atuação de Neto Evangelista 
à frente da Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Sedes) 
também foi destaque na entrevista. 
O pré-candidato disse que, quando 
secretário, nunca foi de fazer 
mídia além do real serviço que 
estava sendo prestado, mantendo 
sempre a preocupação com o 
bem-estar das pessoas. “Tivemos 
sempre o cuidado de prestarmos 
um bom serviço para a população 
e o reconhecimento ficou por 
conta das nossas ações”, disse.
Neto ressaltou que as pessoas 
sabem da amplitude que os 
restaurantes populares tiveram 
e que recebeu a pasta com cinco 
restaurantes, entregou com 26 
e mais 20 prontos para serem 
inaugurados. Também em sua 
gestão os restaurantes populares 

ganharam qualidade, uma clara 
demonstração que o serviço 
público pode ser eficiente.
“Fomos reconhecido 
nacionalmente pelos programas 
que fizemos aqui de Segurança 
Alimentar e o programa Mais 
Renda”, disse Neto, destacando, 
ainda, que em sua gestão na 
Sedes, conseguiu, só em São 
Luís, colocar duas mil pessoas no 
mercado de trabalho. Também foi 
criado um programa inédito em 
nível de Brasil, o Bolsa Escola, 
atendendo a um milhão de pessoas 
no estado, nos três anos e meio. 
“Como secretário, esta foi uma 
experiência muito boa”.
NOVAS ALIANÇAS
Sobre a possibilidade de ampliar 
ainda mais as alianças partidárias 
em torno de sua pré-candidatura, 
Neto Evangelista ressaltou que 
sempre dialogou com todos os 
partidos. Questionado sobre a 
possível aproximação com o 
MDB, afirmou que odeputado 
Roberto Costa é seu amigo na 
Assembleia Legislativa e que 
os dois sempre tiveram um 
respeito mútuo muito grande, 
mesmo quando estavam em 
bancadas antagônicas. “Não 
tenho inimizades na vida pública. 
Sempre dialoguei e hoje tenho 
um perfil de atuação consolidada. 
Todos que quiserem vir somar, 
estamos de portas abertas”.

Assembleia aprova
PL que veda nomeação 
no serviço público de 
condenados por violência 
contra a mulher 

“Farei uma gestão voltada para as 
pessoas”, afirma Neto Evangelista

Neto Evangelista fala de suas propostas em entrevista, na TV Maranhense
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Jhonatan Almada
Jhonatan Almada, presidente da Federação Internacional de Robótica-FIRA no Brasil. Foi reitor do IEMA e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
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COMUNICADO
CELL SITE SOLUTIONS - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A, CNPJ: 
15.811.119/0001-11 torna público que REQUEREU junto à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMAP – Paço do Lumiar, 
a Licença Corretiva para fins de Regularização da Estação Rádio Base de-
nominada MASLS073, a ser localizada no endereço: Rua do Pintor, Quadra 
11, Lote 18, Conjunto Roseana Sarney, Paço do Lumiar/Ma.  Conforme pro-
cesso 754/2020

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

AVENIDA ELIAS HAIKEL, S/N, CEP Nº 65.370-000, CENTRO, PINDARÉ-
-MIRIM/MA

CNPJ Nº 06.189.344/0001-77
AVISO DE REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 005/2020.
AVISO DE REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO. O Presidente da Comissão Per-
manente de licitação da Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, torna público 
para o conhecimento dos interessados o REAGENDAMENTO da sessão TOMADA 
DE PREÇOS Nº 005/2020, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada para execução de serviços de (41) conjunto sanitário constituído de vaso 
sanitário, lavatório, chuveiro, tanque séptico, sumidouro, reservatório elevado de 
310 Litros, caixa de inspeção de calçada, (Padrão FUNASA), referente a implan-
tação de melhorias sanitárias Domiciliares - MSD, no povoado Areias, mediante 
prevenção e controle de agravos, através de Convênio entre a Fundação Nacional 
de Saúde - FUNASA o Município de Pindaré-Mirim/MA, fica REAGENDADA: para 
o dia 14 de Setembro de 2020 as 14h30min (Quatorze horas e trinta minutos). 
Os interessados poderão no horário das 08h às 12h, nos dias normais de expe-
diente, obter mais informações na Sala de sessões da Comissão de Licitações 
sendo presidida pelo Presidente desta Prefeitura Municipal. localizada na Av.Elias 
Haikel, s/n, CEP 65.370-000, Centro – MA.

Pindaré-Mirim/MA, 15 de agosto de 2020.
Valeria Adrielly Silveira Bezerra

PRESIDENTE DA CPL

COMUNICADO
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA, 
CNPJ: 13.733.490/0001-87 torna público que REQUEREU junto à Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMAP – Paço do 
Lumiar, a Licença Corretiva para fins de Regularização da Estação Rádio 
Base denominada MAPDL09, a ser localizada no endereço: Rua 02, Nº 02, 
Vila Cafeteira, Lote 45, Paço do Lumiar/Ma.  Conforme processo 755/2020.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande tristeza que comunicamos o faleci-
mento da colega Maria da Glória Melo Vasconce-
los CRMMA nº 3282, ocorrido no dia 19/08/2020 
em São Luís (MA), por complicações de saúde.
Dra. Maria da Glória era formada pela Univer-
sidade Federal do Maranhão e especialista em 
Oftalmologia.
Na oportunidade, o CRM-MA lamenta o ocorrido 
e com imensa tristeza presta suas sinceras con-
dolências aos familiares e amigos por tão grande 
perda.

São Luís-MA, 20 de agosto de 2020.
Abdon José Murad Neto

Presidente

Prefeitura instala laje da Ponte 
do Baixão e prepara local para 
receber camada final de concreto
Serviço atende demanda antiga da comunidade e é realizado simultaneamente a outras frentes do 
São Luís em Obras, iniciativa do prefeito Edivaldo que tem mudado o aspecto urbano da cidade

A Prefeitura de São Luís concluiu, nesta semana, 
a instalação do tabuleiro de lajes da Ponte do 
Baixão, no bairro Jardim São Cristóvão, uma 
das frentes de trabalho que está sendo executada 
por meio do programa São Luís em Obras, 
macroprograma da gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior. Após a conclusão desta etapa, 
imediatamente será iniciada a construção das 
armações de aço sobre toda a estrutura, preparando 
o tabuleiro para receber a camada final de 
concreto.
“A construção da Ponte do Baixão é um 
compromisso da nossa gestão em atender a 
uma demanda histórica da comunidade do 
Jardim São Cristóvão e adjacências, de pessoas 
que sofriam muito com a falta de mobilidade e 
eram obrigadas a atravessar o canal em pontes 
improvisadas. Com esta ponte, também vamos 
promover fluidez para o trânsito, consolidando 
esta ligação com outras áreas”, disse o prefeito 
Edivaldo.
O tabuleiro é formado por cinco blocos de 
concreto armado. Cada unidade da laje pesa 
cerca de 12 toneladas, medindo 10 metros de 
comprimento e larguras que variam de 2,3 metros 
a 1,8 metro, sendo que as peças mais estreitas 
vão compor a base dos passeios de pedestres e 
as demais servirão para sustentar a passagem de 
veículos. As placas foram construídas no local 
da obra, confeccionadas sobre armações de aço e 
formas de madeirite.
Um guindaste com capacidade para içar até 75 
toneladas foi utilizado para mover as placas de 
concreto e assentá-las na estrutura da ponte. 
Quando finalizada, a obra vai permitir a ligação da 
Avenida 2 com a Avenida Paulo VI, transpondo 
um trecho do Rio Paciência, que tem servido como 
canal de escoamento pluvial e que, anualmente, 
recebe grande fluxo de enxurrada, vindo de vários 
bairros adjacentes.
Por esta razão, eram constantes os alagamentos 
e enchentes na localidade. Em resposta à esta 
situação, paralelamente à ponte, a Prefeitura 
construiu uma galeria tripla de drenagem, 
feita com tubulações de concreto armado de 
1.200 mm de diâmetro, por uma extensão de 
aproximadamente 500 metros da Avenida 2.
“Esta ponte é de grande importância para a 
comunidade, principalmente para quem tem 

dificuldade de se locomover, como pessoas idosas, 
por exemplo, por que as passagens improvisadas 
com trilhos de ferrovia são muito estreitas e 
sempre tem o risco de alguém cair no canal”, 
comentou Soraya de Oliveira Silva, moradora 
da Rua Epitácio Cafeteira, que fica ao longo da 
margem do canal, transversal à Avenida 2.
O projeto da Ponte do Baixão prevê uma estrutura 
com 10 metros de extensão e passeio para 
pedestres nas duas laterais. Também está previsto 
o asfaltamento das ruas e avenidas do bairro. 
Quando estiver concluída, a obra vai permitir 
maior fluidez no trânsito, garantido mobilidade 
para moradores e para quem trafega pela região da 
Cidade Operária, São Raimundo e São Cristóvão.
CONSTRUÇÃO DE PONTES
Além do Jardim São Cristóvão, há também 
em construção as pontes dos bairros Fumacê 
e Recanto Verde. Na zona rural de São Luís, 
ao longo da rodovia BR-135, a Prefeitura está 
construindo uma ponte de concreto para transpor 
um afluente do Rio da Prata, interligando os 
bairros Vila Itamar e Recanto Verde.

No local, já foram concluídas as etapas de 
terraplanagem inicial, cravação de estacas, 
movimentação do solo para aterramento das 
cabeceiras, além da construção das vigas 
horizontais de concreto armado (assentadas sobre 
as estacas), que dão sustentação às alas centrais e 
das cabeceiras.
O próximo passo é construir os tabuleiros, mas 
diferentemente do que foi executado na Ponte 
do Baixão, as lajes no Recanto Verde serão 
concretadas diretamente sobre a estrutura de 
sustentação, isto é, das alas e vigas horizontais. 
No bairro Fumacê, localizado na área Itaqui-
Bacanga, a construção da ponte de 10 metros de 
extensão sobre o curso de água vai possibilitar 
uma ligação mais rápida do Fumacê ao bairro 
Anjo da Guarda.
No local da obra, já foram cumpridas as etapas de 
terraplanagem e cravação de estacas. A construção 
da primeira ala está concluída e as equipes da 
Prefeitura estão trabalhando nas armações de 
aço para a segunda ala. O passo seguinte será a 
construção do tabuleiro de lajes, ligando as duas 
alas. 

Ponte do Baixão já recebeu o tabuleiro 
de lajes, e será preparada para receber a 
camada final de concreto

Cidade Olímpica 
Comunidade recebe membros da Administração Superior do MPMA
Membros da Administração Superior do 
Ministério Público do Maranhão estiveram, 
na manhã dessa quinta-feira (20), na Cidade 
Olímpica para conversar com a comunidade 
da região sobre a doação de um terreno, pela 
Associação de Moradores da Cidade Olímpica, 
onde funcionará uma nova Promotoria Distrital.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, 
assegurou que, assim que houver a formalização 
da doação do terreno, serão iniciadas as obras 
de construção do polo de atendimento, com 
previsão para entrega ainda este ano. “O que 
nós estamos querendo é aproximar, cada vez 
mais, o Ministério Público da Comunidade, 
principalmente em uma área com quase 200 mil 
habitantes, mas em que há um afastamento das 
instituições. Todos os dias teremos um promotor 
de justiça para atender a comunidade, de segunda 

a sexta-feira”, destacou Eduardo Nicolau. 
Para a presidente da Associação de Moradores 
da Cidade Olímpica, Kênia Deline, é muito 
importante esse envolvimento da comunidade 
desde o início do projeto. “No momento que a 
comunidade participa ela passa a valorizar mais 
e saber que algo bom chegou até para que possa 
levar esse benefício para outras comunidades”, 
afirmou.
Os moradores elogiaram a ação do MPMA e 
aproveitaram para falar de algumas das principais 
carências da comunidade, como a pouca oferta 
de unidades de ensino, principalmente para os 
jovens. Segundo eles, a comunidade possui cerca 
de 15 mil jovens com idade para cursar o ensino 
médio, mas apenas 10 salas de aula para atender 
a essa demanda. Ainda segundo os moradores, 
por conta da distância, torna-se mais difícil 

buscar atendimento dos órgãos competentes para 
reivindicar esses direitos.
Morador da Cidade Olímpica há 22 anos, 
Adelson Matos Nascimento declarou seu amor 
pelo bairro que o acolheu quando ele chegou do 
município de Turiaçu, mas disse se entristecer 
com o fato de a localidade ainda ser muito 
desprezada. “Estamos vendo chegar a esperança. 
Vai ser muito útil para nós termos o Ministério 
Público perto”, afirmou.
Também participaram da reunião o diretor-geral 
do MPMA, Júlio César Guimarães, o diretor 
da Secretaria de Assuntos Institucionais em 
exercício, Joaquim Ribeiro de Souza Júnior, 
o assessor do PGJ, Luiz Alberto Rodrigues, 
além do coordenador de Obras, Engenharia e 
Arquitetura, Gilberto Mouchreck.

A. BAETA
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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

Câmara mantém veto do presidente 
Bolsonaro a reajustes de servidores 
públicos até fim de 2021

Após forte investida, juntamente com os partidos do Centrão e o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o governo conseguiu 
manter a proibição de reajuste de servidores públicos até 2021. O veto 
do presidente Jair Bolsonaro foi mantido por 316 votos a favor e 165 
votos contra. 
A medida tinha sido derrubada pelo Senado no dia anterior, e para 
reverter a situação, foi costurado um acordo envolvendo a prorrogação 
do auxílio emergencial e liberação de recursos do Orçamento ainda este 
ano. Esses dois pontos já estavam em negociação, antes da derrubada 
do veto pelos senadores, mas deputados ganharam maior poder de 
influência depois da decisão dos senadores.
O Ministério da Economia calcula que se fosse derrubado o veto 
comprometeria uma economia fiscal entre R$ 121 bilhões e R$ 132 
bilhões aos cofres da União, Estados e municípios. Com a decisão, 
continuam congelados até o fim de 2021 os salários dos servidores 
federais, estaduais e municipais, inclusive das áreas de segurança, saúde 
e educação.
A oposição e a bancada da segurança pública chegou a pressionar pela 
derrubada do veto, mas não teve força para isso. “Não podem servidores 
públicos imaginar que uma mensagem mínima pra sociedade não 
precisa ser enviada. Precisa sim”, discursou Maia, antes de orientação o 
voto pela manutenção do veto.
Na iniciativa privada, de acordo com dados oficiais, hoje já são quase 10 
milhões de trabalhadores que tiveram o salário reduzido ou o contrato 
suspenso por causa da crise provocada pela pandemia. Outros 66 
milhões de pessoas já receberam o auxílio emergencial de R$ 600 pago 
pelo governo a desempregados e informais.
Antes de trabalhar pela proibição do reajuste, Bolsonaro chegou a dar 
aval à medida, em maio, quando o projeto foi votado pela Câmara. 
O congelamento era a contrapartida que o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, cobrou para repassar diretamente R$ 60 bilhões aos 
governadores e prefeitos durante a crise, suspender dívidas e manter 
garantias do Tesouro em empréstimos, num alívio financeiro total de R$ 
125 bilhões.
A Câmara “salvou” várias categorias do congelamento e o Senado 
manteve as mudanças, com exceção dos policiais legislativos. As 
alterações reduziram para R$ 43 bilhões a economia que seria obtida 
nas contas de União, Estados e municípios. 

Senado adia votação da PEC
que torna Fundeb permanente

O Senado Federal adiou para 
a próxima semana a votação 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 26/2020 que 
torna permanente o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb). A 
matéria foi aprovada na Câmara 
dos Deputados dia 21 de julho e 
desde então aguarda análise dos 
senadores.
O Adiamento aconteceu devido 
á demora na votação, na Câmara 
Federal, que manteve a proibição 
de reajuste de servidores públicos 
até 2021. O veto do presidente 
Jair Bolsonaro foi mantido por 
316 votos a favor e 165 votos 
contra. 
Fundeb - Além de tornar o 

Fundeb permanente, a PEC 
amplia em até 23% a participação 
da União no financiamento da 
educação infantil e dos ensinos 
fundamental e médio.
A matéria já recebeu parecer 
favorável do seu relator, senador 
Flávio Arns (Rede-PR). Apesar 
de pressões feitas por alguns 
senadores, Arns decidiu manter o 
texto aprovado pelos deputados.
Por uma PEC, o texto precisa 
ser aprovada em dois turnos de 
votação, obtendo pelo menos 49 
votos favoráveis em cada turno. 
O Fundeb é hoje a principal 
fonte de financiamento da 
educação básica no Brasil e, pela 
Constituição, expira no dia 31 de 
dezembro deste ano.

STF manda governo suspender produção
de dossiês contra servidores públicos

O Supremo Tribunal Federal determinou que o Ministério da Justiça 
suspenda a produção de qualquer tipo de dossiê sobre a vida pessoal e 
política de servidores públicos. Por nove votos a um, a Corte apontou 
desvio de finalidade na elaboração do documento sigiloso sobre quase 
600 servidores da área de segurança identificados como integrantes 
do movimento antifascista e opositores do governo do presidente Jair 
Bolsonaro.
“Em uma democracia, ninguém deve temer represálias por apenas 
expressar uma opinião, uma crença, um pensamento não endossados por 
quem ocupa posição de autoridade”, afirmou a ministra Rosa Weber.
O ministro Alexandre de Moraes apontou “desvio de finalidade” no caso 
e criticou a qualidade dos relatórios produzidos pela Justiça, que foram 
enviados ao STF. “Estava mais para fofocaiada”, disse.
O ministro Marco Aurélio Mello foi o voto divergente; em licença 
médica, Celso de Mello não participou do julgamento.

Avanço de Covid-19 entre os jovens coincide 
com a retomada das atividades no país 

A reabertura das atividades 
econômicas em vários estados 
coincide com uma explosão de 
casos de Covid-19 entre jovens. 
Levantamento realizado a partir de 
dados epidemiológicos coletados 
15 dias após a retomada mostra 
pico de contágios entre o início e o 
final de junho. O aumento ocorreu 
mesmo em semanas em que foi 
registrada queda de infecções no 
resto da população.
Cerca de 13,3 milhões de 
brasileiros já se submeteram 
a testes para diagnosticar a 
Covid-19, segundo o IBGE. O 
contingente representa 6,3% 
da população. O Brasil tem 3,4 

milhões de casos confirmados da 
doença.
O Ministério da Saúde pretende 
comprar 120 milhões de seringas 
e agulhas, quantidade que não 
será suficiente para vacinar toda a 
população contra a Covid-19.
O instituto russo Gamaleia, 
responsável pela vacina Sputnik 
V, anunciou teste em 40 mil 
pessoas na terceira fase de 
desenvolvimento do imunizante, 
já aprovado pelo governo. 
Enquanto isso, a Johnson & 
Johnson informou que testará sua 
candidata em 60 mil voluntários 
— a Anvisa autorizou realização 
de estudos clínicos no Brasil.

Calhau

Segue interditado prédio no qual 
apartamento foi atingido por incêndio
AIDÊ ROCHA

Continua interditado o Condomínio 
Punta Del Este, no bairro do 
Calhau, onde um dos apartamentos 
do terceiro andar pegou fogo, no 
início da noite de quarta-feira (19). 
Moradores do prédio, que possui 
15 andares, tiveram dificuldade em 
sair do local, que só teve as chamas 
totalmente contidas por volta das 3h 
de ontem (20). 
O major Lisboa, do Corpo 
de Bombeiros, explicou que 
a notificação da Diretoria de 
Atividades Técnicas (DAT) do 
órgão e da Defesa Civil consta 
que a liberação do prédio ocorrerá 
mediante a atualização de alguns 
itens de segurança, além de uma 
Reserva Técnica de um engenheiro. 
Segundo o major, o laudo que 
indicará a causa do incêndio só 
sairá em alguns dias. Os indícios 
apontam para o fio de energia de 
um ventilador de teto do local, 
informação também repassada 
pela proprietária do apartamento 
atingido. O fogo se alastrou rápido 
dentro do imóvel, mas não chegou a 
outros apartamentos. 
Durante a manhã de ontem (20), 
uma vistoria técnica avaliou as 

condições de combate a incêndiodo 
condomínio e se a estrutura teria 
sido comprometida. O imóvel no 
qual começaram as chamas será 
escorado, segundo o Corpo de 
Bombeiros. 
DIFICULDADE NO 
COMBATE AO INCÊNDIO 
Para alguns moradores que 
acompanharam o trabalho dos 
bombeiros, durante o combate 
ao incêndio, as equipes tiveram 

dificuldade em conter as chamas e 
até água teria faltado no momento, 
tendo sido preciso solicitar o auxílio 
de carro-pipa. Em razão disso, eles 
acreditam que a falta de estrutura 
foi fundamental para a demora em 
apagar o fogo no local. 
Conforme o major Lisboa, o 
condomínio não possuía o sistema 
preventivo de incêndio em pleno 
funcionamento, o que fez com que 
as equipes implementassem um 

outro sistema, utilizando mangueiras 
para o combate.  “Nós tínhamos 
água, sim. Deslocamos quatro 
viaturas de cinco mil litros, que são 
mais rápidas; e logo em seguida, 
tivemos mais um aporte de uma 
viatura grande com 25 mil litros. 
Não houve falta de água, o que 
houve foi falta de pressão fornecido 
aqui pelo sistema preventivo fixo, 
que é o que nós dos bombeiros 
esperamos que esteja em pleno 
funcionamento”, garantiu. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros do 
Maranhão também ressaltou que 
todos os procedimentos necessários 
foram tomados visando à segurança 
dos moradores. Na primeira ação, foi 
feita evacuação do prédio e iniciado 
o combate às chamas interna e 
externamente. 
“O combate às chamas encerrou às 
22h30, mas por volta das 1h40 da 
madrugada ouve uma reignição, 
sendo novamente necessária a 
atuação do Corpo de Bombeiros 
para fazer o rescaldo. Os militares 
finalizaram a ocorrência por volta 
das 3h e realizaram a interdição 
do prédio juntamente com Defesa 
Civil. Não foi registrada a existência 
de vítimas em nenhum dos 
acionamentos”, diz trecho da nota. 

Na manhã de ontem, apartamento atingido pelas chamas teve a 
estrutura avaliada pelo Corpo de Bombeiros 
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Treze pessoas foram presas, na 
manhã de ontem (20), durante 
operação da Polícia Federal, por 
meio da Delegacia de Polícia 
Federal em Imperatriz, suspeitas de 
integrar uma organização criminosa 
voltada para a prática reiterada de 
roubo de carga postal transportadas 
em caminhões da Empresa dos 
Correios e Telégrafos (ECT). A ação 
ocorreu nas cidades de Imperatriz, 
Açailândia e São Luís. 
Denominada “Postagem Noturna”, 
a operação cumpriu todos os 13 
mandados de prisão temporária e 
13 de busca e apreensão, expedidos 
pela 1ª Vara Federal Cível e 
Criminal da SSJ de Imperatriz; e 
contou com cerca de 70 policiais 
federais das Superintendências 
Regionais do Maranhão, Piauí, 
Tocantins e Pará. 
Segundo a PF, após um trabalhode 
inteligência identificar a atuação 
do grupo criminoso na Região 
Tocantina, tiveram início as 
investigações. Foi descoberto que a 
organização criminosa tinha o apoio 
de diversos comparsas, os quais 
eram divididos, informalmente, em 
grupos de executores diretos dos 

roubos e indivíduos responsáveis 
por prestar apoio logístico ao bando 
com o fornecimento de armas de 
fogo e veículos automotores a serem 
utilizados nas ações. 
Durante as ações, os suspeitos 
abordavam motoristas dos 
caminhões dos Correios e os faziam 
reféns dentro da cabine dos veículos 
durante todo o tempo do crime, 
visando dificultar o reconhecimento 

dos assaltantes. 
Dezenas de assaltos aos caminhões 
dos Correios investigados por 
meio da operação ocorreram entre 
dezembro de 2019 a junho de 2020, 
em sua maioria, no período noturno, 
ainda de acordo com a PF. Os roubos 
ocorriam em estradas vicinais 
localizadas nas proximidades das 
rodovias federais BR-010 e BR-
222, no trecho localizado entre 

os municípios de Santa Inês e 
Imperatriz, bem como em povoados 
localizados nas proximidades de 
Açailândia, trajeto onde o fluxo de 
veículos é bastante reduzido. 
A partir de agora, a Polícia 
Federal espera identificar outros 
participantes dos crimes apurados, e, 
também, recuperar objetos roubados 
nas ações do grupo. 
Os investigados poderão 
responder pelos crimes de 
organização criminosa e roubo 
circunstanciado, além de outros 
crimes conexos. Durante a 
operação, aproximadamente 2 kg de 
cocaína e 10 kg de maconha foram 
apreendidos. 
A operação foi denominada 
Postagem Noturna em referência 
à ação dos criminosos quando da 
prática dos roubos de cargas dos 
Correios, em que os envolvidos 
abordavam os motoristas dos 
Correios nas rodovias federais.  
Em seguida, eles subtraíam as 
mercadorias postais, os objetos eram 
partilhados entre os comparsas e 
entregues aos demais beneficiários 
do esquema, ainda na madrugada 
dos crimes. (AIDÊ ROCHA)

PF prende treze pessoas envolvidas em
roubo de cargas dos Correios no Maranhão

O incêndio aconteceu na noite de quarta-feira (19), e teria sido provocado por um curto-circuito em um ventilador

Operação da Polícia Federal prende 13 pessoas suspeitas de roubo a 
cargas dos Correios
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A segunda audiência de instrução 
do processo contra o soldado da 
Polícia Militar do Maranhão Carlos 
Eduardo Nunes Pereira, de 31 
anos, foi realizada nessa quinta-
feira (30). O militar é acusado pelo 
crime de feminicídio, contra sua 
ex-mulher Bruna Lícia Fonseca 
Pereira; e de homicídio contra 
José Willian dos Santos Silva, que 
estaria, supostamente, mantendo um 
relacionamento amoroso com Bruna. 
De acordo com a denúncia do 
Ministério Público, o motivo do 
crime foi a não aceitação do fim do 
relacionamento por parte do acusado 
Eduardo Nunes. A ação criminosa 
ocorreu dia 25 de janeiro de 2020, 

no apartamento onde a mulher 
morava, no bairro da Vicente Fialho, 
em São Luís.
A audiência durou uma hora e trinta 
minutos e foi presidida pelo juiz 
auxiliar Antônio Agenor Gomes, 
que está respondendo pela 4ª Vara 
do Tribunal do Júri. Na ocasião, 
o promotor de Justiça Samaroni 
Maia atuou na acusação, enquanto a 
defesa ficou sob a responsabilidade 
dos advogados Adriano Wagner 
Araújo Cunha, Clauber Augusto 
Costa Pereira e Aldair Nunes. 
Assim como naprimeira audiência, 
realizada dia 15 de julho, foram 
ouvidas cinco testemunhas, mas, 
desta vez, arroladas pela defesa. 

Uma nova audiência de continuação 
foi marcada para o dia 10 de 
setembro, onde deverá ser ouvida 
uma testemunha da defesa que ainda 
não foi localizada, e o acusado, que 
está preso no Quartel da Polícia 
Militar desde o dia do crime.
RELEMBRE O CASO 
No dia 25 de janeiro deste ano, o 
policial militar Carlos Eduardo 
Nunes Pereira, de 31 anos, matou 
a tiros sua ex-mulher, Bruna 
Lícia Fonseca Pereira; e José 
Willian dos Santos Silva, colega 
de trabalho dela, com o qual a 
mulher supostamente mantinha um 
relacionamento amoroso. O crime 

foi cometido no apartamento dela, 
no Condomínio Pacífico I, no bairro 
Vicente Fialho, em São Luís. 
A mulher foi atingida com dois 
tiros, sendo um no seio e outro no 
abdômen, enquanto José William 
levou cerca de quatro tiros. Segundo 
a Polícia Civil, pelo menos oito tiros 
foram efetuados pelo policial.  
Em depoimento à polícia, o autor 
afirmou que foi ao apartamento para 
trocar de roupa após sair mais cedo 
do trabalho para ir ao aniversário 
do pai. No local, se deparou, 
inicialmente, com a presença de um 
rapaz na sala e logo em seguida com 
as vítimas despidas dentro do quarto. 
Ele relatou que os dois vieram para 
cima dele e então ocorreu uma luta 
corporal. 
Durante a briga, diz se lembrar de 
ter escorregado e nesse momento 
sacado a pistola ponto 40 que estava 
no coldre da sua coxa direita. O PM 
efetuou os tiros, mas afirmou não 
saber em quem atirou primeiro.

Realizada segunda audiência de 
instrução de PM acusado de matar
ex-mulher e suposto amante

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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	‘Agosto Lilás’ marca o mês de combate à violência contra a mulher. Em São Luís, a Câmara Municipal aprovou, no mês de março deste ano, o projeto de Lei do vereador Dr. Gutemberg Araújo (PSC), que proíbe a nomeação em cargos comissionados no município de pessoas condenadas por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos na Lei Federal 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha.
	O projeto de lei do vereador foi transformado na Lei Municipal nº 6.711/20. “O nosso projeto que virou Lei ainda no mês de março, é mais uma ação coercitiva aos agressores. Dessa forma, procuramos inibir e prevenir esse tipo crime, ajudando no enfrentamento da prática de atos lesivos contra a mulher”, afirma Dr. Gutemberg.
	Neste ano, a Lei Maria da Penha completa 14 anos de criação. Embora muitos avanços tenham sido alcançados com a Lei Federal, o Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019, em comparação com 2018, segundo o Monitor da Violência.
	Ainda para combater a violência contra a mulher, Dr. Gutemberg elaborou a Lei nº 6.634/20, que cria o Programa de Prevenção da Violência Doméstica com estratégia da saúde na família.O vereador também é autor do Projeto de Lei nº 059/19, que cria a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher e dá outras providências. Esse projeto abrange uma série de ações, tais como: a divulgação e interpretação de forma didática da Lei Maria da Penha e Campanhas Educativas envolvendo a comunidade escolar, educadores entre outros grupos da sociedade.“Vale lembrar que durante o isolamento social, aumentaram as denúncias de violência doméstica. Denuncie qualquer tipo de agressão. Ligue 180.”, destaca Dr. Gutemberg.

