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Curtos-circuitos já
causaram incêndio
em 10 edifícios
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.
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Criminosos

Maranhão
é alvo de
quadrilhas
de roubo
de cargas
Treze suspeitos de assaltar caminhões
dos Correios foram presos em Operação Postagem Noturna, da Polícia
Federal, nas cidades de Imperatriz,
Açailândia e São Luís. POLÍCIA 8
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Lula diz que
PT pode
não ter
candidato a
presidente
Declaração foi recebida positivamente, mas com certa cautela, por líderes de outras siglas da esquerda; no
PT, lideranças avaliam possibilidade
como pouco provável. POLÍTICA 2
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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
Fotos/Divulgação

72

m desenho, um comportamento 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 estuprar e engravidar a sobrinha,
de 10 anos, no Espírito Santo. Segundo 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 enteada, de 10 anos. Ele foi encaminhado ao presídio, em Viana.
Dados da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente
(DPCA) mostraram que durante

U

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

56

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

MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO - PSICÓLOGO RAFFAEL ROCHA

O isolamento social
tem dificultado as
ações dos agressores
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 ligação com as vítimas.
A delegada da DPCA, Adriana
Meirelles, informou que a maioria 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 sexual na delegacia especializada
e, entre eles, 56 tratam de estupro de vulnerável. “O aliciamento, 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 Covid19 houve redução na quantidade
de registros desse tipo de crime
e acredita que, possivelmente, o
isolamento social tem dificultado
as ações dos possíveis agressores. “Nos últimos meses, os pais
estão ficando mais em casa, muitos até mesmo trabalhando no
sistema home office, e isso de
uma certa maneira acaba afastando os agressores”, disse a delegada.
Adriana Meirelles também informou que no decorrer do ano
passado foram instaurados, nessa
delegacia, 300 inquéritos de violência sexual contra criança e
adolescente, 205 especificamente
referentes a casos de estupro de
vulnerável. “Esses processos
foram enviados ao Poder Judiciário”, apontou a delegada.
Ainda de acordo com ela, os
pais devem observar o comportamento dos filhos, pois alguns
sinais podem ajudar a identificar
possíveis abusos e exploração sexual. “Muitos desses sinais estão
associados à mudança de comportamento da vítima, como gritos, insônia, evitar abraços e até
mesmo tentativa de suicídio”, explicou Adriana Meirelles.

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.

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.
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Organizações criminosas
especializadas em roubo
de cargas agem no MA

Homossexual foi
morto pelo próprio
irmão, no interior

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

Um homem, identificado como
Rui, ainda na tarde de ontem não
tinha sido preso. Segundo a polícia, ele é acusado de assassinar a
golpes de faca o próprio irmão durante a noite de quarta-feira (19),
em Igarapé Grande. A vítima era
homossexual e conhecida na cidade como Bernadete.
O caso está sendo investigado
pela equipe da delegacia desse município. 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

O

Maranhão é alvo de quadrilheiros especializados
em roubo de carga. A Polícia Federal (PF) realizou
ontem a Operação Postagem Noturna, 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 maconha e dois quilos de cocaína.
A polícia informou que os detidos fazem parte de uma organização criminosa interestadual especializada em roubo de carga postal,
que é transportada em caminhões
da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT). Os mandados foram expedidas pela 1ª Vara Federal Civil e
Criminal da SSJ de Imperatriz.
Um total de 70 policiais participaram da operação e, além de
cumprirem a determinação judicial, ainda encontraram entorpecentes 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 próximos dias. Enquanto, os detidos
vão responder pelos crimes de
roubo circunstanciado e organização criminosa.
Investigação
A polícia também informou que
a investigação começou após
identificar a atuação de uma organização criminosa na Região
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Polícia informou que os detidos fazem parte de uma organização criminosa interestadual especializada
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Rastreio

13

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.
Tocantina e possui vários integrantes. Eles se dividem em sub-

mandados de prisão foram
cumpridos durante o cerco
da Polícia Federal

grupos. Um deles reúne os executores diretos dos roubos, enquanto, outros responsáveis por prestar apoio logístico ao bando, com
o fornecimento de armas de fogo
e veículos automotores.
O modus operandi desses quadrilheiros, segundo a polícia, con-

siste em abordar os motoristas dos
caminhões dos Correios, principalmente, no período da noite. As
vítimas são rendidas dentro da cabine dos veículos com o objetivo
de dificultar o reconhecimento dos
participantes da ação criminosa.
Ainda segundo a polícia, dezenas de assaltos aos caminhões dos
Correios ocorreram entre dezembro de 2019 a junho de 2020 nas estradas vicinais, localizadas nas proximidades das rodovias federais 010
e 222. Principalmente, nos trechos
entre as cidades de Santa Inês, Açailândia e Imperatriz. 
Íntegra em oestadoma.com/490xx

A vítima foi assassinada a golpes de faca
e o acusado conseguiu fugir da cidade
Bernadete ter jogado uma frigideira com óleo quente nele. A vítima ainda foi levada por populares
para o hospital da cidade, mas chegou sem vida, enquanto, o acusado conseguiu fugir da localidade.
No Maiobão, em Paço do Lumiar ocorreu ontem o assassinato
de Valdemir Pinto Feitosa. A polícia informou que a vítima foi baleada em plena via pública e estava conduzindo uma motocicleta
CB 300 preta. O crime está sendo
investigado pela Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP). A Polícia também está investigando o assassinato de
Juaracy de Sena e Silva, ocorrido
na noite do último dia 19, na área
de Pedrinhas.

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
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 matado a tiros a ex-mulher, Bruna Lícia Fonseca Pereira, de 23 anos, e
também o amigo dela, José Willian
dos Santos Silva, de 24 anos. O crime ocorreu no apartamento da excompanheira do policial, no bairro
Vicente Fialho, no dia 25 de janeiro
deste ano.
Na 3ª audiência de instrução serão ouvidos o policial militar e uma

testemunha de defesa. Ainda ontem
ocorreu a 2ª audiência e foi presidida pelo juiz auxiliar da 4ª Vara do Júri de São Luís, Antônio Agenor Gomes. Atuaram na acusação o promotor de Justiça, Samaroni Maia,
assistido pelos advogados Paulo
Henrique dos Santos e Olívia Castro. Enquanto a defesa foi feita pelos advogados Adriano Araújo, Clauber Costa e Aldair Nunes. Já, a 1ª audiência de instrução ocorreu no dia
15 do mês passado na 4ª Vara do
Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Júnior. 

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
Divulgação/ Frrepik

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 informação publicada no clinictrials.gov em 10 de agosto.
“Podemos confirmar que o planejamento e o recrutamento estão
em andamento para nosso programa 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 possível, pode incluir até 60 mil participantes e será conduzido em locais com altas taxas de incidência”,
acrescentou.
No caso do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta semana a rea-

SAIBA MAIS

breve. O ensaio de Fase 3 provavelmente será encerrado ao fim
de setembro, com as primeiras vacinas disponíveis para uso no início de 2021, afirmou.

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.

Recrutamento
Fabricantes de outras vacinas contra o coronavírus, como Moderna
(MRNA.O) e Pfizer (PFE.N), estão
mirando o recrutamento de até
30.000 voluntários para seus estudos de estágio final.
As ações da J&J subiram ligeiramente nesta quinta-feira, reduzindo as perdas iniciais, depois
que o Wall Street Journal divulgou,

pela primeira vez, o dimensionamento do teste.
A Reuters informou na semana
passada que um projeto de vacina
contra o coronavírus do governo
dos EUA estava recrutando cientistas na África do Sul e na América Latina para ajudar a testar
possíveis vacinas em ensaios clínicos apoiados pelos EUA. 

No Brasil, a Anvisa autorizou testes clínicos em estágio avançado

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 epidemiológicos para decidir onde
os estudos devem ser realizados,
e tomará uma decisão final em

Reuters/Rafael Marchante

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

Quarentena: Reino
Unido tira Portugal
de lista de proibidos
Indústrias turística e de aviação do Reino Unido
foram gravemente afetadas pela pandemia
LONDRES/ LISBOA
O Reino Unido retirou Portugal de sua
lista de quarentena contra a Covid19, 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 política de quarentena agora que o Reino Unido tenta evitar importar infecções novas de focos no exterior.
“Dados mostram que agora podemos acrescentar Portugal àqueles países incluídos nos Corredores
de Viagem”, disse.
Shapps disse que toda a política
de viagens britânica passa por revisões constantes e que pode mudar
rapidamente, alertando que as pessoas só deveriam viajar se estiverem
dispostas a se submeter a uma qua-

rentena caso as regras mudem durante suas férias.
Enfatizando a questão, ele anunciou que Áustria, Croácia e Trinidade e Tobago estão sendo adicionados à lista de quarentena e que os
passageiros vindos destes países terão que se isolar durante 14 dias depois que chegarem a partir das 3h
locais de sábado.
Portugal, um destino turístico popular entre os britânicos, havia expressado frustração pelo fato de o Reino Unido ter se recusado a descartar
suas restrições de quarentena – o que
atingiu duramente sua economia dependente do turismo.
As indústrias turística e de aviação 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. 
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433 mil maranhenses
fizeram testes para o
coronavírus até julho
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
Divulgação
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s resultados da PNAD
Covid-19 mensal, desenvolvida pelo IBGE, revelam que 433 mil pessoas
(6,1% da população) realizaram
algum teste para diagnóstico da
Covid-19 desde o início da pandemia 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 coletado na boca ou nariz com o cotonete (swab); o teste rápido com
sangue coletado por um furo no
dedo; ou o exame com sangue retirado da veia do braço.
A pesquisa também constatou
que, no Maranhão, 1,1 milhão de
pessoas (15,6% da população) tinham 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 bronquite 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

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

pessoas que se queixaram de algum
dos sintomas relacionados à síndrome gripal e que podiam estar associados à Covid-19. Em junho,
eram 670 mil e, em maio, eram 1,071
milhão de maranhenses com algum
dos sintomas.
Quanto aos sintomas conjugados – 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 população) relataram sintomas. Número menor que o registrado em
junho, 222 mil pessoas (3,1% da população), e em maio, 396 mil pessoas (5,6% da população).

Um tota lde 45 mil pessoas, entre
aquelas que apresentaram sintomas
conjugados, procuraram atendimento em estabelecimento de
saúde no Maranhão em julho. Já
entre os que tiveram sintomas isoladamente, 103 mil procuraram
atendimento.
Desemprego volta a subir
Sobre o mercado de trabalho, a pesquisa revela que, em julho, a taxa de
desocupação subiu de 14,1% para
16,7%, atingindo 398 mil maranhenses. Na comparação com
junho, mais 66 mil pessoas ficaram
sem emprego. Em julho, no Mara-

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
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 Hemomar, e está arrecadando cestas 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 instituição e terá o suporte de agentes 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 juntamente com o Hemomar.
Outra atividade de cunho social do festejo é a arrecadação
de cestas básicas para serem
doadas a famílias necessitadas.
Para tanto, já iniciou em toda a
paróquia uma ampla mobilização 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 encerramento 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

nhão, a Proxy da Taxa de Informalidade (percentual de pessoas ocupadas como trabalhadores informais
em relação ao total de pessoas ocupadas) foi de 51,7%, mantendo-se
praticamente estável em relação à
taxa de junho, de 51,0%.
A PNAD COVID19 mensal apontou ainda que a proporção de domicílios 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%. 

Luís VIII e da rainha Branca de
Castela, que governou o reino
como regente até São Luís adquirir a maioridade. Foi o 42º rei
da França, a contar de Clóvis I, e
o nono rei da dinastia capetiana.
Quando adulto, Luís enfrentou conflitos recorrentes com
poderosos nobres, consolidando a supremacia real levada
a cabo por seu avô Filipe Augusto, além de ter derrotado o
rei Henrique III, da Inglaterra
em suas tentativas de restaurar
o Império Plantageneta. Após
anexar a maior parte das antigas 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 devoto da fé católica,
Morreu no norte da África em
25 de agosto de 1270 e foi canonizado como santo pelo Papa
Bonifácio VIII em 11 de julho de
1297. 
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Maranhão não se
tornará zona livre
de aftosa em 2021
Estado projetava reclassificação ano que vem,
mas a pandemia do coronavírus adiou plano
A pandemia atingiu também o
setor pecuário maranhense e influenciou para o adiamento da retirada da vacina contra a febre aftosa no estado, e a consequente
classificação sanitária de zona livre
de febre aftosa sem vacinação, prevista para 2021. O adiamento foi
confirmado pelo chefe de Divisão
da Febre Aftosa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Diego Viali.
Em reunião virtual com produtores rurais maranhenses, diretores do Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Maranhão
(Fundepec-MA), gestores da
Agência de Defesa Agropecuária
do Maranhão (Aged-MA), sindicatos, universidades, da Superintendência Federal da Agricultura
e entidades ligadas ao setor agropecuário Diego Viali falou da importância da participação do produtor rural no Programa Nacional
de Erradicação e Prevenção da
Febre Aftosa (PNEFA).
No próximo ano estava previsto
que o bloco III, composto por Maranhão, Alagoas, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Rio Grande
do Norte fosse classificado como
zona livre de febre aftosa sem vacinação. Outros estados aguardavam 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 vacinação para Zona livre de febre aftosa
sem vacinação. É importantíssimo
esse recolhimento do recurso”, afirmou ele, referindo à doação voluntária que é feita pelos produtores ao Fundo, recolhida por meio
da Guia de Trânsito Animal (GTA”.
O diretor do Fundepec-MA, Osvaldo Serra, que participou da reunião 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 representante do setor privado nna
Equipe Gestora estadual e regional e responde pelos produtores
nas reuniões que tratam do
PNEFA.
Sobre o apoio do FundepecMA nas ações de defesa agropecuária realizadas pela Aged, Diego
Viali elogiou a parceria e disse que
é importante trabalhar na prevenção. “Não esperar ter um foco
da aftosa para usar o Fundo, tem
que ter ações preventivas no sistema de defesa agropecuária. A
existência do Fundo privado é
muito bem avaliada e é importante não só o apoio financeiro,
mas também na gestão, na vigilância como um todo”. 
Íntegra em oestadoma.com/490222
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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
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Lula diz que PT pode não lançar candidato à presidência do Brasil em 2020
PÁGINA 3

EFEITO CORONAVÍRUS

94% dos trabalhadores da
educação no Maranhão não
querem a volta das aulas
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.
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Sampaio pode ter 15 infectados com Covid na equipe
PÁGINA 11

OBRAS NA
CAPITAL

Prefeitura
instala laje da
Ponte do Baixão
no Jardim
São Cristóvao

Incêndio em prédio : bombeiros apontam falta
de itens de segurança e manutenção no imóvel
PÁGINA 9
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CASO DA MENINA
GRÁVIDA DO TIO

Barreirinhas
é confirmada
como destino
final do Rally dos
Sertões 2020

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

Whindersson Nunes e Luan gravam
clipe de música nos Lençóis Maranhenses

O anúncio foi feito pelo
diretor técnico da empresa
organizadora, Edigar Fabre.
Além de Barreirinhas outras
cidades maranhenses serão
contempladas no roteiro.
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BASTIDORES
APARTE

Chapéu
de couro
Transparentes

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.
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BOLSONARO

ELEIÇÕES

Moraes quer mudança
na cota de negros
Objetivo é evitar que partidos coloquem menos candidatos negros para repassar menos
dinheiro a eles

O

ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes votou, ontem, junto com o relator,
Luís Roberto Barroso, em ação sobre
cota do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) para
candidatos negros nas eleições.
No voto, Moraes propôs ainda uma
espécie de regra de transição: para
impedir que as legendas reduzam o
número de candidatos negros para repassar menos dinheiro a eles, cada
partido deve destinar neste ano recursos e tempo de tevê e rádio no percentual correspondente à quantidade de
candidatos negros que apresentou
em 2016.
Desta forma, se a legenda teve 20%
dos candidatos negros em 2016, ela
deverá repassar 20% do fundo e do
tempo de tevê e rádio a candidatos
negros, independentemente do número de candidaturas que se apresente neste ano.
“Preocupa-me, porém, que uma
importante decisão integrativa do Tribunal Superior Eleitoral visando contribuir para o exercício efetivo e pleno
da cidadania pelos negros e reduzir
suas desigualdades de representação
política em relação aos brancos, possa
gerar efeitos extremamente negativos, inclusive ampliando a histórica
discriminação”, disse Moraes, avaliando que as legendas poderiam reduzir o número de candidatos negros, ou
mesmo deixar de lançar candidatos
negros, para mais recursos continua-

rem indo a brancos.
Barroso elogiou a proposta e disse
que irá analisá-la. O assunto integra
uma consulta que foi apresentada pela deputada federal Benedita da Silva
(PT-RJ) sobre a possibilidade de reserva de vagas e distribuição proporcional do Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e do tempo de propaganda
eleitoral para candidaturas de mulheres e homens negros.
Barroso foi contrário ao pedido da
deputada para que houvesse uma reserva de 30% das vagas nos partidos
políticos para candidatos negros, nos
mesmos termos do que ocorreu com
as mulheres, entendendo se tratar de
algo a ser decidido no Congresso Nacional.

em 2014 a receita média de campanha
das mulheres representava cerca de
27,8% da dos homens, em 2018 esse
número subiu para 62,4%.
Entretanto, estudo da Fundação
Getúlio Varga (FGV) sobre a Câmara
dos Deputados mostrou uma diferença entre mulheres negras e brancas: se
as candidatas brancas receberam percentual de recursos dos partidos proporcional às candidaturas, as negras,
que representavam 12,9% das candidaturas, receberam apenas 6,7% dos
recursos. Recursos desproporcionais
se repetem também no caso de homens negros, que receberam menos
recursos que homens brancos.

“Houve uma reação do sistema político eleitoral em proteção aos ‘candidatos e candidatas brancos’, princiEle foi, no entanto, favorável ao en- palmente em relação aos ‘homens
tendimento de que as formas de dis- brancos’”, disse Moraes. De acordo
tribuição de recursos ﬁnanceiros e com o ministro, com a cota de recurtempo em rádio e tevê para mulheres sos a mulheres, as legendas passaram
deverão ser divididos 50% para mu- a destinar o valor máximo de 70% a
lheres brancas e 50% para mulheres homens brancos, enquanto a distrinegras; destinação de, no mínimo, buição de 30% da cota de gênero pas30% do FEFC (fundo eleitoral) para sou a ser direcionada predominantecandidaturas de negros; e assegurar mente para as mulheres brancas.
“Se o ‘bolo’ ﬁcou menor para os
tempo de propaganda eleitoral gratuita de tevê e rádio proporcional às ‘candidatos homens’, a ‘fatia’ destinacandidaturas de pessoas negras, res- da aos ‘candidatos homens brancos’
peitando-se o mínimo de 30%. O seu foi ampliada para compensar eventuvoto foi seguido por Fachin e Moraes, ais perdas de recursos eleitorais. De
outro lado, se passou a existir um ‘bosomando três dos sete votos.
Moares citou trechos do voto de lo’ obrigatório para as ‘candidatas
Barroso, no qual foi apontado dados mulheres’ (30%), a distribuição privide que por força das decisões do TSE e legiou as ‘candidatas mulheres brando Supremo Tribunal Federal (STF), se cas’”, aﬁrmou

INGOVERNÁVEL

“Não vi quem enfrentou
a pandemia melhor”
O presidente Jair Bolsonaro aﬁrmou, ontem, “não ter
visto no mundo” alguém que enfrentou melhor a pandemia de covid-19 do que o próprio governo brasileiro.
A declaração ocorreu durante a assinatura de medidas
provisórias de acesso ao crédito a micro e pequenos empresários. O presidente ainda caracterizou como excepcionais as ações ministeriais diante do novo coronavírus.
“No meu entender, guardando-se as devidas proporções, não vi no mundo quem enfrentou melhor essa
questão do que o nosso governo. Isso nos orgulha. Mostra que tem gente capacitada e preocupada, em especial, com os mais pobres, os mais humildes”, apontou.
Bolsonaro ainda voltou a criticar as medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos. Segundo ele,
uma “quebradeira” na economia seria pior do que o próprio vírus, que já provocou 110 mil mortes no país.
“Temos dois problemas: o vírus e o desemprego. São
dois assuntos que devemos tratar com responsabilidade, mas simultaneamente. A turma do ‘ﬁca em casa’ e a
turma do contra começou a dizer que eu era insensível e
não estava preocupado com a vida das pessoas, e dizendo sempre ao Guedes que ‘a economia se recupera, a vida não’. Olha, uma quebradeira na economia, não precisa ser médico nem economista pra dizer isso, as causas,
o efeito colateral disso é pior, mas muito pior do que o
próprio vírus.”
O presidente completou: “Hoje em dia, já se começa a
notar que o governo lá atrás estava no caminho certo,
enquanto se fechava quase tudo no Brasil, nós aqui não
paramos, em especial com a equipe econômica, trabalhando e buscando meios para que empregos não fossem destruídos e as propostas apresentadas por nós foram excepcionais”, disse.
Auxílio emergencial prorrogado
Bolsonaro aﬁrmou durante a solenidade que o auxílio
emergencial deverá ser prorrogado até o ﬁm do ano. O
valor, no entanto, será menor do que os R$ 600 já pagos e
deve ﬁcar entre R$ 250 e R$ 400.
O presidente justiﬁcou dizendo que o atual valor do
auxílio custa aos cofres públicos mais de R$ 50 bilhões
mensais. Em referência ao ministro Paulo Guedes,
apontou que “alguém na equipe econômica” sugeriu R$
200, quantia que Bolsonaro considera pouco, apesar de
ter elencado o mesmo valor quando a medida foi aventada. Bolsonaro completou dizendo que é possível chegar a um “meio termo”.

PAPI

Bolsonaro critica derrubada de veto pelo Senado Deputadocriaprograma
paraapoiarinfância
O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de
São Luís, o Dr. Yglésio (PROS), divulgou oﬁcialmente,
ontem (19), o Programa de Apoio à Primeira Infância, o
PAPI. É um programa que vai destinar apoio à primeira
infância por meio da transferência de um auxílio ﬁnanceiro individual destinado às crianças de 0 a 6 anos, no
valor de até R$ 200 por família.
A princípio, o Yglésio lançou um vídeo, de pouco mais
de um minuto, com a ideia central do PAPI em suas redes sociais. O objetivo disso foi de convidar as pessoas
para debater sobre o programa e os impactos positivos
que ele terá hoje e amanhã na vida das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica na
periferia da capital.
“Um projeto de minha autoria, voltado para cuidar da
primeira infância, que compreende as crianças de 0 a 6
anos. Levaremos este projeto a diversas comunidades
de São Luís nas próximas semanas para seguir ouvindo e
aprimorando o projeto com moradores de todas as regiões da cidade! Te convido a conhecer e participar com
a gente!”, disse o Dr. Yglésio.
O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO CUMPRIMENTA POPULARES E FALA À IMPRENSA NO PALÁCIO DA ALVORADA
O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje (20) a derrubada, pelo Senado, do veto a parte da lei da ajuda ﬁnanceira a estados e municípios que
autoriza o reajuste salarial a servidores federais durante o período da pandemia da covid-19. O veto ainda será
analisado pela Câmara dos Deputados.
“Ontem [19], o Senado derrubou
um veto que vai dar um prejuízo de R$
120 bilhões para o Brasil. Então, eu
não posso governar um país. Se esse
veto [derrubada de veto] for mantido
na Câmara, é impossível governar o
Brasil. É de todo mundo a responsabilidade de ajudar o Brasil a sair do buraco”, disse a apoiadores ao deixar o
Palácio da Alvorada na manhã de ontem.
Em maio, Bolsonaro sancionou a
lei que trata da ajuda ﬁnanceira a estados, municípios e o Distrito Federal
para o combate aos efeitos da pande-

mia do novo coronavírus (covid-19), e
que também prevê que os servidores
públicos deverão ﬁcar sem reajuste
até o ﬁm de 2021. Na ocasião, ele vetou a possibilidade de deixar algumas
categorias de fora desse congelamento, como trabalhadores da educação,
saúde e segurança pública, servidores
de carreiras periciais, proﬁssionais de
limpeza urbana e de serviços funerários.
O presidente alegou que as exceções que autorizam o reajuste de salários violam o interesse público ao diminuir a economia estimada com a
suspensão dos reajustes. Entretanto,
ao derrubar o veto, a maioria dos senadores entendeu que essas categorias atuaram direta ou indiretamente
no combate à pandemia, mantendo
serviços básicos e essenciais em um
período em que parte da sociedade se
mantém em casa, protegendo-se do
vírus. Por isso, justiﬁcaram a derruba-

da aﬁrmando que esses proﬁssionais
merecem ter o reajuste previsto, a
despeito da crise econômica.
O controle de gastos foi a contrapartida deﬁnida pela equipe econômica para garantir o socorro aos governos locais no enfrentamento à
pandemia da covid-19. Além do congelamento dos salários, até o ﬁnal de
2021 também estão suspensos os concursos públicos, exceto para reposição de sevidores, e a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado. Tradicionalmente, as derrubadas
de vetos são votadas em sessão conjunta pelos deputados e senadores,
mas a apreciação pelos deputados foi
adiada para que o Ministério da Economia tente articular a manutenção
do veto. Para que um veto do presidente da República seja derrubado, é
necessário o apoio mínimo de 257 votos na Câmara dos Deputados e 41, no
Senado.

O lançamento do PAPI, de fato, ocorreu no último sábado, dia 15, por meio de um evento que reuniu especialistas, lideranças de grupos sociais e, principalmente
mães representando todas as regiões da capital maranhense. O evento, assegurou o Dr. Yglésio, seguiu todos
os protocolos sanitários determinados pelas autoridades de saúde e, ao decorrer dele, o pré-candidato a prefeito explicou os requisitos a serem seguidos para as
pessoas terem acesso ao programa.
Na apresentação, o Dr. Yglésio esclareceu como funcionará o acesso ao programa. “Serão contempladas até
duas crianças por família, de 0 a 6 anos, que estejam
com frequência regular de, no mínimo, 85%, no caso das
crianças de 4 a 6 anos, e que tenham acompanhamento
nutricional. Além disso, só poderão receber o auxílio ﬁnanceiro individual, de até R$ 200,00, os beneﬁciários
do Bolsa Família e do Auxílio Emergencial”, explicou.
Além do exposto acima, o pré-candidato também esclareceu que os beneﬁciários de programas diferentes
dos citados não terão direito ao apoio oferecido pelo PAPI.
As famílias com renda de até meio salário mínimo (R$
522,50) ou com renda familiar total de até dois salários
mínimos (R$ 2.090,00), também estarão aptas a participar do Programa de Apoio à Primeira Infância e receber
o apoio ﬁnanceiro.
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INCÊNDIO EM PRÉDIO

RETORNO ÀS AULAS

94% dos trabalhadores
da educação são contra

Itens de segurança
faltavam manutenção

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
colas”, ressaltou Oliveira.
Em posicionamento recente a Confederação Nacional dos Trabalhadoma pesquisa lançada no site res em Educação (CNTE) lançou nota
Sindicato dos Trabalhado- pública, onde reitera “compromisso
res em Educação Básica das em defesa da vida e contra o retorno
Redes Públicas Estadual e das aulas presenciais enquanto perMunicipais do Estado do Maranhão durar a pandemia e sem que haja se(Sinproesemma) revelou que 94,7% gurança sanitária plena”.
trabalhadores da educação são contra
A nota diz ainda que:
o retorno das aulas presencias duran“frente ao cenário atual da pandete a pandemia do coronavírus.
mia (ainda em descontrole), das conA pesquisa registrou a opinião de dições físicas de nossas escolas, das de6.041 trabalhadores do Maranhão, bilidades de nossas cidades (especialsendo que 5.721 não querem a volta às mente nos quesitos de transporte e
aulas presenciais e apenas 320 disse- saúde) e da situação socioeconômica
ram que são a favor para a retomada.
precária da maioria dos estudantes
brasileiros, consideramos totalmente
88% dos municípios opina- incogitável a reabertura das escolas
nesse momento. E sempre nos posicioram
O levantamento online mostrou naremos, seja através do diálogo com
ainda que trabalhadores de 191 muni- gestores, parlamentos nacional e locípios do Maranhão, ou seja, 88% das cais, poder judiciário, sociedade em
cidades do estado, votaram na pes- geral, ou deflagrando greves, se necesquisa. Dos votantes, 3.378 (55,93%) sário, no sentido de evitar mais tragésão da rede Estadual de educação e os dias e mortes nas escolas”, reforçou a
outros 2.263 (44, 07%) fazem parte da CNTE.
rede municipal de ensino.
Para o presidente do Sinproesem- Enem só após término do cama, Raimundo Oliveira, o resultado lendário
da pesquisa corrobora com o posicioOutro ponto questionado pelo
namento do Sinproesemma mediante Confederação Nacional dos Trabalhao indicativo de retomada das aulas em dores em Educação (CNTE) é garantir
agosto pelo governo do Estado, mo- o adiamento do Exame Nacional do
mento em que o sindicato se posicio- Ensino Médio (ENEM) para período
nou contra a retomada nesse momen- compatível com o término do calento de insegurança sanitária.
dário do ensino médio no país e para
“A pesquisa ratiﬁcou o posiciona- que os recursos da educação não semento acertado da diretoria do Sin- jam cortados.
proesemma que foi contra a retomada
“Acompanharemos o posicionadas aulas presenciais no mês de agos- mento da CNTE, observando que esse
to, por entender que ainda não temos não é o momento propício para o reas condições sanitárias plenas e nem torno das aulas presenciais. O Sinproprotocolos eﬁcientes para conter a esemma, assim como toda a sociedadisseminação do coronavírus nas es- de, preza pela saúde e a vida de todos.
É
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É necessário ter cautela e proporcionar condições reais para essa retomada”, observou Henrique Gomes, secretário de assuntos jurídicos do Sinproesemma.
No Brasil, já são mais de 100 mil
morte pelo coronavírus e a maioria da
população defende que as escolas
continuem fechadas, mostra pesquisa
do Datafolha.
“As experiências de retorno das aulas presenciais em várias escolas da
rede particular do Estado, do Brasil e
do Mundo já mostraram que o momento não é apropriado para o retorno das aulas. O Governo do Maranhão
precisa efetivar os protocolos sanitários e traçar estratégias eﬁcientes para
a sanitização das escolas, testagem de
Covid para toda a comunidade escolar, mobilidade para alunos e proﬁssionais da educação entre casa/escola/casa, expansão das aula remotas e
mais condições para alunos e educadores participarem entre outras estratégias que ainda não foram apresentados à comunidade escolar”, ﬁnalizou Oliveira.

Ainda não temos as
condições sanitárias
plenas e nem protocolos
eficientes para conter a
disseminação do
coronavírus nas escolas

INCÊNDIO NO PRÉDIO ACONTECEU NA NOITE DA QUARTA
LUCIANA GOMES
Na noite da última quarta-feira (19), um incêndio foi
registrado em um apartamento de um edifício que ﬁca
localizado na Rua Ararajubas, no bairro do Calhau, em
São Luís. Ninguém ﬁcou ferido.
De acordo com o major Lisboa, do Corpo de Bombeiros, os itens de segurança do prédio estavam sem manutenção. O gestor do condomínio já foi notiﬁcado para
que seja feita essa regularização o mais rápido possível.
Ainda de acordo com o major Lisboa, os bombeiros
encontraram grande diﬁculdade em controlar as chamas por conta da falta de pressurização da água que não
tinha no prédio.
Alguns moradores reclamaram sobre a demora da
equipe em realizar o resgate de pessoas nos andares acima do que ocorreu o incêndio, o Major explicou que foram identiﬁcados problemas nas escadas de emergência, como a falta de corrimão, sinalização e iluminação
em casos de emergência.
Já na manhã de ontem, quinta-feira (20), apartamentos do prédio em que aconteceu o incêndio amanheceram sem energia. Parte da ﬁação acabou caindo e isso
deve ter provocado a falta de luz no local.
De acordo com informações preliminares do Corpo
de Bombeiros, o incêndio foi provocado por um curtocircuito no cabo de um ventilador.

MODALIDADE PCD

Segunda etapa do PAES
para CFO será domingo

CODÓ

Inscrições de concurso são prorrogadas
DIVULGAÇÃO

OS CONCORRENTES SERÃO SUBMETIDOS À PROVA OBJETIVA, NA PROVÁVEL DATA DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020
As inscrições para o concurso da
Prefeitura de Codó foram prorrogadas
até o dia 31 de agosto, por meio do site
da organizadora Instituto Legatus,
mediante ao pagamento da taxa que
varia de R$ 90 a R$ 115. As oportunidades são para os níveis médio, magistério, técnico e superior.

Oportunidades

São ofertadas 115 oportunidades
aos cargos de:
Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (1); Arquiteto (1);
Contador (1); Assistente Social (3);
Médico Veterinário (1); Biomédico (1);
Bioquímico (2); Enfermeiro (10);
Odontólogo (3); Fisioterapeuta (3);
Nutricionista (3); Psicólogo (3); Terapeuta Ocupacional (1); Fonoaudiólogo (1); Biblioteconomista (1); Supervisor Escolar (13); Professor de Educação Infantil (13); Professor de Ensino
Fundamental I – 1º ao 5º Ano (4); Professor do Ensino Fundamental II – 6º
ao 9º Ano – Matemática (3); Professor
do Ensino Fundamental II – 6º ao 9º
Ano – Português (4); Professor do Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano ‐
História (1); Professor do Ensino Fun-

damental II – 6º ao 9º Ano – Geograﬁa
(1); Professor do Ensino Fundamental
II – 6º ao 9º Ano – Educação Física (2);
Professor do Ensino Fundamental II –
6º ao 9º Ano – Artes (4); Professor do
Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano
– Inglês (1); Professor do Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano – Ciências
(1); Agente de Fiscalização e Arrecadação (1); Assistente de Administração (6); Atendente em Saúde (5); Técnico em Enfermagem (10); Técnico
em Higiene Bucal (2); Técnico em
Imobilização Ortopédica (2); Técnico
em Laboratório (2); Técnico em Meio
Ambiente (1); Técnico em Radiologia
(2); Técnico em Segurança do Trabalho (1).

Vagas e salários

É necessário dizer que as oportunidades estão distribuídas na Secretaria
de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria
de Agricultura, Secretaria de Meio
Ambiente, Secretaria de Assistência
Social, além de que dentro o total de
vagas há reserva para pessoas que se
enquadram nos requisitos especiﬁcados no edital.

Logo, os proﬁssionais que forem
admitidos, o vencimento atribuído
varia de R$ 1.248,88 a R$ 4.329,24 com
a jornada de 24 a 40 horas semanais.

Seleção

Como método de seleção, os concorrentes serão submetidos à prova
objetiva, na provável data do dia 11 de
outubro de 2020, composta por questões de língua portuguesa, raciocínio
lógico matemático, noções de informática e pedagógicos, conhecimentos especíﬁcos e locais, bem como haverá cargos que terão ainda prova
prática de digitação e avaliação de títulos.
Cabe dizer que a data de realização
das provas poderá ser adiada caso sejam mantidas ou restabelecidas as
restrições de circulação e aglomeração de pessoas em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid‐19).

Prazo de vigência

Este certame será válido por dois
anos, a contar da data de homologação do resultado ﬁnal, com a possibilidade de ser prorrogado, uma única
vez, pelo mesmo período.

A PROVA SERÁ APLICADA EM CINCO MUNICÍPIOS DO ESTADO
No próximo domingo (23), será realizada a segunda
etapa do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES) 2020 exclusivo para o Curso de Formação de
Oﬁciais Polícia Militar (CFO PMMA) e Bombeiro Militar
(CFO BMMA) na modalidade Pessoas com Deﬁciência
(PcD).
Ao todo, 16 candidatos continuam na disputa por
quatro vagas para o Curso de Formação de Oﬁciais, sendo duas vagas PMMA e duas vagas CBMMA.
A prova será aplicada em cinco municípios, São Luís,
Itapecuru-Mirim, Pedreiras, São Bento e Açailândia,
com início às 13h e encerramento às 18h (horário local).
Os candidatos deverão chegar com, no mínimo, 1 hora
de antecedência, portando documento de identiﬁcação
original com foto.
A etapa é constituída de 12 questões analítico-discursivas, abrangendo conteúdos programáticos de dois
componentes curriculares que integram o ensino médio, especíﬁcos por curso; e uma redação/produção textual
O cartão de conﬁrmação de inscrição na 2ª etapa do
vestibular da UEMA já está disponível no site do seletivo, nele o candidato tem acesso ao novo local de prova.
A lista dos candidatos classiﬁcados para esta segunda
fase pode ser consultada no portal.
O resultado ﬁnal está previsto para o dia 11 de setembro.
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São Luís, sexta-feira, 21 de agosto de 2020
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PF prende suspeitos
de roubo de cargas

Corpo de garoto de 14
anos achado em cova
rasa

Cerca de 70 policiais federais das Superintendências Regionais do Maranhão, Piauí,
Tocantins e Pará deram cumprimento a 13 Mandados de Prisão Temporária
FOTO: POLÍCIA FEDERAL
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Policia Federal deﬂagrou, na
manhã de ontem, quinta-feira (20), nas cidades de Imperatriz, Açailândia e São Luís, a
Operação “Postagem Noturna”, com o
objetivo de desbaratar uma organização criminosa voltada para o roubo de
carga postal transportada sem caminhões da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT.
Cerca de 70 policiais federais das
Superintendências Regionais do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará deram
cumprimento a 13 Mandados de Prisão Temporária e 13 Mandados de
Busca e Apreensão, tendo as ordens
judiciais sido expedidas pela 1ª Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Imperatriz.

As investigações

As investigações foram iniciadas
após trabalhos de inteligência que
identiﬁcaram a atuação de grupo criminoso na região Tocantina. Durante
as investigações, observou-se que a
organização criminosa contou com o
apoio de comparsas, os quais eram divididos 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 a serem utilizados
nas ações.

Como operavam

O modus operandi dos criminosos
consistia basicamente em abordar
motoristas dos caminhões dos Correi-

DURANTE A OPERAÇÃO FORAM APREENDIDAS DROGAS COMO MACONHA E COCAÍNA
os rendendo-os dentro da cabine dos
veículos durante todo o tempo do crime, a ﬁm de diﬁcultar o reconhecimento dos participantes da ação.
Dezenas de assaltos aos caminhões
dos Correios investigados por meio
desta operação ocorreram entre dezembro de 2019 a junho de 2020, em
sua maioria, no período noturno, em
estradas vicinais localizadas nas proximidades das rodovias federais BR010 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.

Drogas apreendidas

Com as medidas judiciais cumpridas, a Polícia Federal espera identiﬁcar outros suspeitos que tenham participação nos crimes, bem como recuperar objetos roubados nas ações cri-

minosas.
Na ação, os policiais federais ainda
apreenderam drogas. Foram dois quilos de cocaína e 10kg de maconha.
Os investigados poderão responder
pelos crimes de organização criminosa (Art. 2°, da Lei n° 12.850/13), roubo
circunstanciado (Art. 157, §2º, incisos
II e V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal), além de outros crimes conexos.

Postagem Noturna

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 as vítimas (motoristas dos Correios) nas rodovias federais para em seguida subtraírem as mercadorias postais, sendo
que os objetos eram partilhados entre
os comparsas e entregues aos demais
beneﬁciários do esquema ainda na
madrugada dos crimes.

BAIXADA MARANHENSE

O CORPO DO GAROTO FOI ENCONTRADO EM SACOS PLÁSTICOS
Um achado de cadáver foi registrado na cidade de imperatriz. O corpo foi identiﬁcado e a vítima estava desaparecida desde janeiro deste ano.
O corpo do adolescente Hugo Leonardo Lima Moraes, de 14 anos, foi encontrado em cova rasa, na Vila Madermina, no bairro Planalto.
Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa foi responsável pela indicação da localização dos
restos mortais do adolescente, que foi esquartejado e dividido em sacos plástico que foram enterrados em cova
rasa.
A identiﬁcação dos restos mortais do garoto só foi
possível após o pai da vítima reconhecer uma peça de
roupa que estava dentro de um dos sacos plásticos com
os restos mortais do rapaz.
Investigações apontam que o garoto foi assassinado
por enforcamento no dia 4 de janeiro, depois teve o corpo esquartejado e distribuído em sacos plásticos e enterrado.
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP) continua a investigação do caso. (S.D)

PROVA DE VIDA

Tiros e mortes na cidade de Pinheiro INSS inicia projeto de biometria facial
Cerca de 500 mil beneﬁciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em
todo o país já começaram a testar a prova
de vida por biometria facial. Nos próximos dias, segurados selecionados pelo órgão começarão a ter acesso ao sistema de
reconhecimento facial.

O SUSPEITO DE ASSALTO MORTO NO CONFRONTO FOI ENCONTRADO COM UMA ARMA DE FOGO
Duas pessoas morreram em Pinheiro, cidade localizada na Baixada Maranhense. O
primeiro caso foi em um confronto entre a
Polícia Militar e suspeitos de assaltos.
O caso aconteceu após denúncias de
que dois homens estariam realizando assaltos na cidade e teriam atirado contra
uma vítima, no bairro Santa Luzia.
Os militares se deslocaram até o endereço da denúncia e avistaram os suspeitos,
que atiraram na viatura iniciando uma troca de tiros. Os suspeitos estavam em uma
moto e um deles foi baleado. O outro conseguiu fugir.
O baleado foi socorrido por uma equipe
do Samu, mas não resistiu ao ferimento e
morreu. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 da marca Taurus.

Execução

No segundo caso, um homem foi executado dentro de casa, no Povoado Tingidor.
A vítima, Inivan Mota, de 51 anos, foi morta
com três tiros. Inivan estava deitado na varanda de sua casa quando foi surpreendido
por homens que dispararam várias vezes
contra ele. Os suspeitos estavam em uma
moto.

o aplicativo Meu INSS e clicará no ícone
“Prova de Vida”, no canto esquerdo superior da tela. Em seguida, entrará no aplicativo Meu gov.br digitando o CPF e clicará
na opção “Autorizações” e seguirá as demais instruções do aplicativo.
O aplicativo Meu gov.br fará uma pergunta relacionada a algum documento do
segurado, como título de eleitor ou carteira de motorista. Basta respondê-la, e autorizar o programa a tirar fotos e gravar vídeos. A câmera do celular abrirá, e o aplicativo pedirá comandos para o usuário,
como sorrir e virar a cabeça.
O usuário retornará ao aplicativo Meu
INSS e clicará novamente no botão da
“Prova de Vida”. Lá será possível conﬁrmar se a biometria deu certo. Como o
INSS usará a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e
do Tribunal Superior Eleitoral, só serão
escolhidos segurados com carteira de motorista e título de eleitor.

Pandemia

A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida por três tiros morrendo no local. A polícia foi acionada, mas não conseguiu
prender nenhum dos suspeitos. As investigações foram iniciadas e apontam ciganos
como suspeitos, pois há 14 anos, a vítima
se envolveu em uma briga de futebol com
ciganos da região de São Bento, onde Inivan teria cortado um dos dedos de um dos
ciganos durante a confusão. (S.D)

Obrigatória para o recebimento de
aposentadoria, auxílios e pensões, a prova
A prova de vida digital será feita nos de vida deve ser feita todos os anos, no
aplicativos do Governo Digital (Meu mês de aniversário do segurado, na agêngov.br) e Meu INSS com o uso da câmera cia bancária onde o benefício é sacado.
do celular do cidadão. Como se trata de Caso o próprio segurado não possa comum projeto piloto, o ícone para a prova de parecer, algum representante legal pode ir
vida digital só estará disponível para os em seu lugar.
Por causa da pandemia do novo corousuários escolhidos. A partir de hoje, o
INSS fará contatos com segurados por navírus, o procedimento está suspenso
SMS, e-mail e telefone, convidando para a até setembro. Em alguns bancos, a prova
de vida pode ser feita com biometria nos
iniciativa.
Para evitar fraudes e ter a certeza de terminais de autoatendimento, mas esta
que o segurado está sendo contatado pelo será a primeira vez que o usuário poderá
INSS, o órgão informa que o remetente fazer o procedimento com a câmera do
que enviará o SMS será identiﬁcado como celular.
Desde agosto do ano passado, o proce280-41. Qualquer mensagem sobre prova
de vida com origem em números diferen- dimento pode ser feito por meio do aplites deve ser ignorada. Quem tiver dúvidas cativo Meu INSS ou pelo site do órgão, por
pode ligar para o número 135 e conferir se beneﬁciários com mais de 80 anos ou com
restrições de mobilidade. A comprovação
a notiﬁcação é verdadeira.
da diﬁculdade de locomoção exige atestado ou declaração médica. Nesse caso, toPasso a passo
O procedimento será feito da seguinte dos os documentos são anexados e enviamaneira. Primeiramente o usuário abrirá dos eletronicamente.
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Prefeito de Cândido Mendes
já está no presídio de
Pedrinhas
20/08/2020 08h17
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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.

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.

PODER

Homem é condenado a
prisão por transporte
irregular de caranguejosuçá
20/08/2020 12h52
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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.

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.

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
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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.
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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.

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

3

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.

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 exgestora o que ensejou a instauração de Tomada de Contas Especial para apurar os prejuízos ao erário“.
Veja a Integra da Representação

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 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.
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Câmara mantém veto do presidente Bolsonaro a
reajustes de servidores públicos até fim de 2021
PÁG. 12

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

Senado
adia votação
da PEC
que torna
Fundeb
permanente

STF manda
governo suspender
produção de
dossiês contra
servidores
públicos

PÁG. 4

PÁG. 6

PÁG. 12

PÁG. 12

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

DIVULGAÇÃO

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

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

GILSON FERREIRA

GILSON TEIXEIRA

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

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

Greve fecha 50 agências
dos Correios do interior
do Maranhão
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
PÁG. 7
pandemia

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

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

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 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

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

TEMPO – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva
a qualquer hora.

23° – 33°

Manhã

Tarde

Noite
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Assembleia aprova
Jhonatan Almada
PL que veda nomeação
no serviço público de
condenados por violência A LUTA PELA ESCOLA HONESTA
A defesa da escola pública
o acesso à escola pública e seu
E foi nessa escola que conclui
contra a mulher
exige tomada de posição e
respectivo financiamento.
o ensino médio com enormes
coerência entre a teoria e a
Quando fiz ensino médio na
lacunas de aprendizagem. Isso
Jhonatan Almada, presidente da Federação Internacional de Robótica-FIRA no Brasil. Foi reitor do IEMA e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação

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.

PT pode abrir mão de disputar
Presidência em 2022, diz Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva admitiu nessa quintafeira, 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 quartafeira, 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 PORTAL TERRA)

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 Sanitária, Organização Municipal
de Saúde e determinação dos
governantes.
Nos salões, haverá o distanciamento das mesas, com um
espaço de dois metros entre
uma e outra, uso obrigatório de
máscaras e demais medidas de
segurança para o público.

prática. Não é aceitável declararse 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

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?

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

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

DIVULGAÇÃO

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

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.

Neto Evangelista fala de suas propostas em entrevista, na TV Maranhense
“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”.
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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

A. BAETA

NOTA DE FALECIMENTO

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

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

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 Permanente 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 especializada 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 implantação 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 expediente, 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

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

COMUNICADO
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA,
CNPJ: 13.733.490/0001-87 torna público que REQUEREU junto à Secretaria 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.

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.

COMUNICADO
CELL SITE SOLUTIONS - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A, CNPJ:
15.811.119/0001-11 torna público que REQUEREU junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMAP – Paço do Lumiar,
a Licença Corretiva para fins de Regularização da Estação Rádio Base denominada MASLS073, a ser localizada no endereço: Rua do Pintor, Quadra
11, Lote 18, Conjunto Roseana Sarney, Paço do Lumiar/Ma. Conforme processo 754/2020

É com grande tristeza que comunicamos o falecimento da colega Maria da Glória Melo Vasconcelos CRMMA nº 3282, ocorrido no dia 19/08/2020
em São Luís (MA), por complicações de saúde.
Dra. Maria da Glória era formada pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em
Oftalmologia.
Na oportunidade, o CRM-MA lamenta o ocorrido
e com imensa tristeza presta suas sinceras condolências aos familiares e amigos por tão grande
perda.
São Luís-MA, 20 de agosto de 2020.
Abdon José Murad Neto
Presidente

S Ã O

L U Í S

12

–

M A R A N H Ã O

|

S E X T A - F E I R A

|

2 1

D E

A G O S T O

D E

2 0 2 0

|

J O R N A L

P E Q U E N O

Polícia

redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

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

REPRODUÇÃO/TV

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

Na manhã de ontem, apartamento atingido pelas chamas teve a
estrutura avaliada pelo Corpo de Bombeiros
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.

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

DIVULGAÇÃO

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

Operação da Polícia Federal prende 13 pessoas suspeitas de roubo a
cargas dos Correios
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 BR222, no trecho localizado entre

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

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)
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.

Últimas Notícias
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.

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.
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