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De Jesus

Paulo Soares

Tradição do toque
harmonioso dos sinos
pode silenciar em SL
Som milenar dos sinos na capital pode se
perder por causa das torres das
igrejas estarem comprometidas. CIDADES 6

Torres na Igreja da Sé, no Centro Histórico de SL

Tarifas de energia
devem ter reajuste
zero no Maranhão

Torre de sinos na Igreja de São Benedito
Paulo Soares

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve votar favorável
a essa proposta, em reunião na próxima terça-feira (25),
beneficiando 2,5 milhões de clientes da Equatorial Maranhão.
GERAL 5
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1º semestre

865 pessoas
assassinadas
no Maranhão
Igreja dos Remédios, na Praça Gonçalves Dias

Cadu Ferreira
diz que sua
missão é
descomplicar
a nutrição

Av. Litorânea

Automóveis
circulam em
alta velocidade
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eleitoral em
Pastos Bons
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De Jesus

Pré-candidato aparece
com mais de 50% das
intenções de votos,
diz pesquisa POLÍTICA 2
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Torres de sinos na Igreja Nossa Senhora do Carmo
De Jesus

Menina e moça

INSTAGRAM/

R$ 5,60

MOEDA COTADA EM

R$ 6,62

TWITTER: @oestadoma

SÁBADO
MARÉ BAIXA
03h14 0.3m
15h44 0.3m

DOMINGO
MARÉ ALTA
09h29 6.0m
21h53 6.0m

FACEBOOK: /jornaloestadoma

MARÉ BAIXA
04h01 0.4m
16h21 0.6m

MARÉ ALTA
10h10 5.8m
22h36 5.7m

Sábado

MOEDA COTADA EM

+0,49%

TEMPO

+0,95%

TÁBUA
DE MARÉS

Dino prevê novo ciclo
do coronavírus entre o
fim deste ano e o início
de 2021. POLÍTICA 3

COTAÇÕES

Torre da Igreja de São Pantaleão, Centro de SL

fisiologicamente apto para o ato sexual.
O nosso sistema jurídico só permite o
casamento a partir dos 16 anos, assim
mesmo com o consentimento dos pais,
pois a idade legal de casar é 18 anos.
Com menos de 16 só em caso de gravidez. É verdade que a realidade é bem
outra. Estamos em 4º lugar em casamentos de crianças de até 15 anos, precedidos pela Índia, Bangladesh e Nigéria. E pasmem: no Brasil o Estado onde
é primeiro é o Maranhão.
Uma vez ouvi em Bacabal de um chefe político a história de um fazendeiro
que tinha a fama de comprar virgindade, quase sempre de mocinhas pobres.
Fiquei chocado, mas atribuí a informação em parte a essas infâmias que, no
interior, colam nos adversários políticos
para desqualificá-los e destruí-los.
Verdade é que essa menina ficará como um caso ultrajante na história dos
nossos costumes. Pensar numa menina grávida aos dez anos, violentada pelo tio, e no martírio da violação desde os
seis anos de idade, cria indignação e revolta.
É que o ato sexual não envolve só o
contato corporal, mas uma gama de
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sentimentos contraditórios que vão desde o amor até à vivência das relações
pessoais, do afeto até a devassidão e o
ultraje, para os quais as pessoas têm de
ter a faculdade de reação. Envolve a pureza e o carinho de estar junto. Foi o
Criador, segundo o Gênesis, que melhor
o definiu dizendo que “serão dois em
um”.
A inocência, esse aspecto de fragilidade e ternura que envolve a meninice,
nos leva a ter a infância como uma fonte sublime e pura da existência humana. Ela se revela na alegria da graça da
vida, num tempo que forma nossas referências e fica como memória. Mas esse período ficará para essa menina como apenas o horror desse bárbaro episódio.
A menina não perdeu somente a virgindade e inocência. Perdeu o nome,
perdeu a identidade, tem que ser outra
para ser a mesma.
Como viverá daqui para frente? Como apagará essa indelével mancha?
Publicado originalmente no jornal
“O Estado do Maranhão” e no site
josesarney.org

LOTERIAS

omei emprestado para este artigo
o título do livro de Bernardim Ribeiro, que na minha adolescência
fazia parte da formação clássica. É velho como a Sé de Braga, como se diz em
Portugal, de 1554. Começa - cito de memória e me sujeito a erros - assim: “Menina e moça me levaram da casa de minha mãe para muito longe. Que causa
fosse então a daquela minha levada, era
ainda pequena, não a soube.”
Lembro isso pelo caso que nos revoltou pela violência e pela maldade: a
gravidez da menina de dez anos, violentada desde os seis, no Espírito Santo. Não entra em nosso entendimento,
neste conjunto de valores que Deus nos
deu, que se possa aceitar isso. É o mundo louco que a cada dia se revela. Certamente minha avó diria “é o fim do
mundo”.
Essa atrocidade revoltou o Brasil, nosso povo, independentemente da formação religiosa, independente da controvertida posição sobre o aborto. É uma
brutal atrocidade que nos choca, a começar pela monstruosidade corporal.
Uma criança pura de sentimentos, sem
saber o que é sexo e cujo corpo não está
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Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/490266
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Maioria de partidos forma
chapas cheias para disputa Nova onda?
proporcional em São Luís U
Com as novas regras das eleições, legendas já não podem mais coligar para
disputar vaga nas Câmaras Municipais no pleito de novembro deste ano
Fotos/Divulgação

CARLA LIMA
Editora de Política

s eleições para vereador
em todo o Brasil vão ocorrer pela primeira vez sem
a possibilidade de os partidos coligarem. Ou seja, cada legenda terá que organizar chapa pura para disputar as vagas nas Câmaras Municipais. Em São Luís, maioria dos
partidos chegará na disputa com a
chapa completa com 47 nomes para disputar as 31 cadeiras do legislativo municipal.
Em 2017, o Congresso Nacional
aprovou uma mini reforma eleitoral
que teve como foco principal estabelecer regras que pudessem selecionar partidos no Brasil. Para isto,
cláusulas de desempenho foram criadas e as coligações para a disputa
proporcional foram extintas.

A

Em São Luís,
chapas podem ter
até 47 candidatos
Maioria dos
partidos vem com
chapa completa
As cláusulas de desempenho passaram a valer já nas eleições de 2018 e
atingiu partidos como o PMN e o
PCdoB. O primeiro ficou sem os “direitos partidários” como fundo eleitoral e tempo de televisão. O segundo
conseguiu sobreviver graças a uma fusão com antigo PL.
Já o fim das coligações tem validade a partir do pleito deste ano. Assim, os partidos não poderão mais
se unir para a disputa pelas Câmaras Municipais. Com chapa pura, as
legendas devem ter até 50% a mais
de candidatos do que as vagas disponibilizadas nos legislativos.
Números
Assim, em São Luís, por exemplo, cada partido deve ter uma chapa com
até 47 candidatos para disputar as
eleições proporcionais. Os cálculos
que levam em consideração o coeficiente eleitoral ainda será usado. Ou
seja, para conseguir uma vaga, cada
partido precisa fazer o número mínimo de votos.

ma declaração do governador Flávio Dino (PCdoB) em
entrevista virtual na última sexta-feira chamou a atenção da
sociedade e dos órgãos sanitários do Maranhão em relação à
pandemia do novo coronavírus no estado.
Num panorama pessimista e de desesperança, o comunista
afirmou acreditar que haverá “ciclo de novo agravamento do
coronavírus” entre o fim deste ano e o início de 2021.
Em algumas regiões do país, por outro lado, pesquisadores já
apontam para a possibilidade de “imunidade de rebanho”, que é
alcançada quando o vírus não consegue mais continuar a se propagar
com força, por não haver pessoas vulneráveis em número suficiente
para sustentar a epidemia.
“Estamos diante deste cenário,
que é o mais provável: tivemos
uma diminuição de casos, porém, Dino disse que é
talvez tenhamos, nos próximos
possível que haja
meses, especialmente no limiar do
um novo ciclo de
ano de 2021, um ciclo de novo
agravamento do coronavírus.
agravamento do
Podemos ter”, disse ele.
Ele afirmou acreditar que o
Coronavírus no
cenário mais devastador ocorrerá
por causa da demora da chegada limiar de 2021
de vacinas à população brasileira.
Flávio Dino disse que, “ainda que
saiam notícias esperançosas, depois que houver a validação das
vacinas, há toda uma fase de debate científico, de validação no Brasil,
certificação pela Anvisa, para aí, poder haver a fabricação, a
comercialização, a circulação, a logística, a distribuição”. Portanto, no
seu entendimento, um processo que deve caminhar a passos lentos.
Mais de 3.300 pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 no
Maranhão.

Mais violência
Podemos de Braide terá 47 candidatos, assim como o DEM de Evangelista na disputa proporcional

O que muda é que para conseguir mais de uma vaga, a chapa precisa também ter candidatos com,
no mínimo, 10% dos votos válidos
da eleição. Este foi o meio encontrado pelos congressistas para evitar o chamado “efeito Tiririca” ou os
puxadores de votos.
São Luís
O Estado fez levantamento com
partidos que concorrerão à Câmara Municipal de São Luís. A maioria das legendas chegará na disputa com a chapa completa: 47
candidatos a vereador.
O Podemos, que tem como précandidato o deputado federal Eduardo Braide, vem com 47 nomes e tem
perspectivas conseguir fazer de dois a
três vereadores sendo dois com o coeficiente eleitoral e um na sobra.
Outros partidos da coligação na
majoritária de Braide como PSD e
PMN e também PSC chegarão com
chapa completa. Sobre as vagas, o
trabalho que vem sendo feito internamente apresenta projeção para
que o PSD faça de um a dois vereadores, o PMN, e dois a três e o PSC,
também de um a dois.
O DEM do pré-candidato Neto
Evangelista vem com chapa completa, assim como os seus aliados
PDT e PSL. Segundo Juscelino Filho,
presidente estadual do DEM, a legenda calcula eleger quatro vereadores. O PDT, que tem cinco vereadores em sua bancada, quer manter
o número da bancada atual. O PSL,
de acordo com o presidente estadual

MAIS

Novas regras eleitorais
• A partir deste ano, os
partidos não poderão mais
formar coligações para
concorrer às eleições
proporcionais – neste caso, de
vereadores
• Os partidos ainda podem
formar coligações para a
disputa de cargos majoritários,
como o de prefeito e viceprefeito.
• Antes, os partidos podiam
decidir concorrer sozinhos ou
em coligações, ou seja, em
blocos. Nesse último caso, a
votação considerada é a soma
dos votos obtidos por cada
partido membro da coligação.
• Um candidato bem votado
ainda pode puxar outro menos
expressivo, mas eles precisam
da sigla, vereador Chico Carvalho,
consegue fazer até três nomes para a
Câmara da capital.
O PCdoB, partido do pré-candidato Rubens Júnior, também vem
com chapa com 47 candidatos a vereador com a perspectiva de fazer
quatro vagas com o coeficiente eleitoral e mais uma com a sobra.
Entre os partidos que ainda não estão com a chapa completa estão o

ser da mesma legenda.
Contudo, uma regra em vigor
desde 2018 define que só
podem ser eleitos aqueles
que tiverem votação igual ou
superior a 10% do quociente
eleitoral (divisão do total de
votos válidos da eleição pelo
número de vagas).
• A coligação era criticada,
pois um candidato com
votação muito expressiva
inflava o quociente
partidário e puxava outros
da mesma coligação. Assim,
se as legendas da coligação
não tiveram alinhamento
ideológico, o eleitor pode
votar em um candidato
conservador e acabar
elegendo um outro de um
partido progressista, e
vice-versa.
MDB e o PT. No caso do primeiro, segundo Roberto Costa, vice-presidente da legenda, a chapa emedebista terá 32 candidatos e tem a possibilidade de eleger dois vereadores.
Já o PT tem chapa com 36 précandidatos, mas até próximo do prazo de registro, a perspectiva, de acordo com Honorato Fernandes, que comanda a sigla em São Luís, é de que
a chapa petista esteja completa.

Apesar da pandemia do novo coronavírus, do período de isolamento social e da quarentena, a violência aumentou 21,1% no Maranhão, somente
no primeiro semestre de 2020. No Brasil, o aumento foi de 6%.
Os dados são do Índice Nacional de Homicídios, criado pelo portal G1,
com base nos números oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.
Os dados confrontam o discurso da SSP de redução no índice de criminalidade no estado.

Fator Madeira
Dentre os pré-candidatos a prefeito de São Luís, o ex-juiz federal José Carlos Madeira tem apresentado a melhor performance em pesquisas divulgadas esta semana, segundo análise de seu grupo.
Os números revelam que Madeira tem alto potencial de crescimento e –
o que é mais animador para seus apoiadores – tem a menor rejeição.
O pré-candidato do Solidariedade aposta todas as fichas na conquista de
apoio dos eleitores indecisos, que somam mais de 50%.

Sem erros
Na visita de cortesia aos veículos do Grupo Mirante, o pré-candidato Rubens Júnior (PCdoB) assegurou que “não vai cometer erros” durante a campanha eleitoral pela Prefeitura de São Luís.
Convicto de que há uma linha consolidada de crescimento nas pesquisas de intenções de votos, Rubens disse que vai esperar pelos erros de adversários.
Rubens também disse esperar por debates de nível elevado na capital.

Cenário
Rubens Júnior afirmou que a prova do seu crescimento, é o fato de já ter
começado a “apanhar” de adversários no período de pré-campanha.
“Só batem naqueles que estão crescendo. Por isso passei a ser o alvo”, disse. Inclua-se entre os atiradores nomes do chamado “consórcio dos Leões”.
Ele adiantou que deverá realizar a convenção em dois formatos [virtual
e presencial] – com número reduzido de participantes, por causa da pandemia, e sugeriu que o ato pode ocorrer no dia 13 de setembro, numa mensagem subliminar ao eleitor. O PT, que estará no seu palanque, usa o tradicional 13.

Transferência
O pai do governador Flávio Dino, Sálvio Dino, foi trazido para São Luís e internado no Hospital Carlos Macieira. Ele tem 88 anos, e está com Covid-19.
Sálvio mora em João Lisboa, na Região Tocantina, e recentemente esteve internado em Imperatriz, após sofrer um infarto. Na ocasião, ele realizou
pequeno procedimento para a colocação de dois stents.
Ainda não há informações oficiais sobre o seu estado de saúde, mas O Estado apurou que é grave.

DE OLHO
Vereadores da capital apontam
dificuldade com fim de coligações R$ 558 milhões
Parlamentares ouvidos por O Estado dizem que medida foi radical e que vai dificultar a disputa
eleitoral; somente Ivaldo Rodrigues e Chico Carvalho acreditam que disputa será igual a anos anteriores

Fiscalização

Fotos/Divulgação

Para os 31 vereadores que deverão
buscar a reeleição este ano, o fim das
coligações é vista como uma vantagem pelos analistas políticos. No entanto, há vereadores que acreditam
que o pleito se tornou mais difícil. E
a dificuldade teve início logo na escolha da legenda.
Com a janela partidária, que possibilitou mudança de sigla sem incorrer em infidelidade partidária,
mais de 60% dos parlamentares se
realinharam para o pleito de novembro. Deixaram os partidos menos e
migraram para os maiores.
Outra dificuldade é a cláusula de
desempenho que prevê uma votação
de, no mínimo, 10% dos votos válidos
para que um candidato consiga uma
das cadeiras da Câmara.
O vereador Marquinhos Silva
(DEM), por exemplo, disse que as siglas menores estão com os dias con-

não conseguiam fazer o número necessário. Partido grande faz maior número! Partido pequeno corre o risco
de nem fazer”, afirmou.

Marquinhos diz que mudança é radical, Carvalho diz não ser novidade

tados devido ao novo processo que ele
classificou como radical. “Claro que a
eleição deste ano é mais difícil. Muitos partidos pequenos deixarão de
existir. Um processo radical, obscuro.
O certo mesmo seria contabilizar como eleitos os 31 mais votados e pron-

to”, afirmou o vereador.
Paulo Victor do PCdoB reconhece
que os partidos maiores terão vantagem com o novo processo. “Coligação deixava o campo mais aberto para até a data das convenções! Era uma
válvula de escape para partidos que

É O VALOR anunciado por Flávio Dino para o Plano
Emergencial de Empregos.

Sem alteração
Já o vereador Chico Carvalho (PSL)
diz não observar dificuldades porque, historicamente, o seu partido
sempre saiu com chapa pura. “Acaba não sendo uma novidade para a
gente porque o PSL sempre saiu sozinho nas disputas proporcionais
municipais”, afirmou.
Ivaldo Rodrigues, vice-presidente
municipal do PDT, também disse que
não vê dificuldades porque a sua legenda vem fazendo sempre o mesmo
número de vereadores com votos próprios. “Fizemos na última eleição, por
exemplo, quatro vereadores e assim
vem ocorrendo. Acredito que este ano
conseguiremos fazer de novo”, disse.

O corregedor regional eleitoral, desembargador Joaquim Figueiredo, e o
procurador regional eleitoral, Juraci Guimarães Júnior, conversaram na sexta-feira sobre a possibilidade de, juntos, Justiça Eleitoral e Ministério Público, atuarem de forma ainda mais efetiva na fiscalização do processo eleitoral no cenário de pandemia.
A conversa com o Ministério Público é para que a sociedade maranhense saiba que pode denunciar se perceber alguma irregularidade e que o TRE
estará pronto para dar uma posição.
A Justiça Eleitoral e o MP estudam mecanismos de fiscalização de atos de
campanha, por exemplo, que obedeçam às regras sanitárias de prevenção e
combate à Covid-19.

E MAIS
• O governador Flávio Dino voltou a defender um pacto nacional pelo emprego em entrevista coletiva na última sexta-feira.

• Pré-candidatos a prefeito ligados ao grupo do governador Flávio Dino começaram a bater, uns nos outros, na disputa para alcançar a consolidação
de um segundo lugar no atual cenário.

• A Assembleia Legislativa do Maranhão ainda não reabriu os trabalhos regulares para a imprensa na sede do Poder Legislativo.
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Maranhão registrou alta
superior a 15% no total
de mortes violentas
Alagoas, Espírito Santo, Paraíba e Ceará também registraram aumento
dos casos de assassinatos e os dados foram levantados pelo portal G1
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

Maranhão está entre os
cinco estados brasileiros
que registrou aumento superior a 15% das mortes
violentas (homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) ocorridas durante o primeiro semestre deste ano em relação ao
mesmo período do ano passado, segundo o Monitor da Violência. As
outras federações que também registraram percentual de aumento de
assassinatos foram Alagoas, Espírito Santo, Paraíba e Ceará. O Monitor da Violência foi divulgado no último dia 21 e feito pelo portal G1, em
parceria com a Universidade de São
Paulo (USP) e o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.
Os dados das mortes violentas
no país são contabilizados de forma mensal e tendo como uma das
fontes as Secretarias de Segurança
Pública dos estados. Ainda de acordo com os dados do Monitor da
Violência, o Brasil apresentou um
aumento de 6% dos assassinatos
no decorrer dos primeiros seis meses deste ano em comparação com
o mesmo período de 2019. No primeiro semestre deste ano, foram
registradas 22.680 mortes violen-

MORTES VIOLENTAS

Janeiro: 122 casos
Fevereiro: 144 casos
Março: 162 casos
Abril: 128 casos
Maio: 158 casos
Junho: 151 casos

O

NÚMERO

865
Publicitário Diogo Adriano Costa Campos, de 41 anos. foi uma das vitimas

tas, contra 21.357 no mesmo período do ano passado. Um total de
1.323 mortes a mais.
No balanço destes primeiros seis
meses deste ano, os assassinatos
cresceram nas unidades dos estados
nordestinos. O Maranhão apresentou um aumento de 21,1%; Alagoas,
15,5%; Bahia, 5,6%; Paraíba, 19,4%;
Pernambuco, 11,5%; Piauí, 7,7%; Rio
Grande do Norte, 8,5%; Ceará,
102,3%; e Sergipe, 7,3%.
Os dados do Monitor da Violência revelam que durante o primeiro
semestre deste ano, 865 pessoas foram assassinadas a tiros ou por ar-

ma branca em todo o estado maranhense, enquanto, neste mesmo período do ano passado, 689 mortes.
Somente no mês de junho deste ano, ocorreram 151 casos. Apenas as ocorrências tipificadas como homicídio doloso, um total de
144; e sete casos foram caracterizados como crime de latrocínio
(roubo seguido de morte). Já lesão
corporal seguida de morte não teve registros.
Ainda de acordo com o Monitor
da Violência, em maio, no Maranhão, houve 158 mortes violentas;
abril, 128; março, 162; fevereiro, 144

Assassinatos ocorreram no
1ª semestre deste ano
e um total de 122 assassinatos ao
longo dos primeiros mês deste ano.
Enquanto no ano passado, em janeiro, ocorreram 11 casos; fevereiro, 105; março, 120; abril, 108; maio
130; e junho, 115 mortes violentas.
Morte de publicitário
A polícia registrou no mês de junho, dia 16, o assassinato do publicitário Diogo Adriano Costa
Campos, de 41 anos. Segundo a
polícia, duas pessoas estão presas
em Pedrinhas acusadas desse ato
criminoso.

O Estado do Maranhão

São Luís continua
como rota para
contrabandistas
Um cerco da PM realizado em Itapera desarticulou
um porto clandestino e fez apreensões de cigarros
A capital maranhense continua
sendo utilizada como rota de contrabando. Nesta sexta-feira (21), policiais militares encontram um porto clandestino, em Itapera, zona rural de São Luís, como também
apreenderam um barco, três caminhões, armamento de grosso calibre, uma carga de cigarro avaliada
acima de R$ 1 milhão e quatro pessoas foram presas. Entre os detidos,
um pernambucano, um alagoano
e dois maranhenses.
O comandante do 21º Batalhão
da Polícia Militar, tenente-coronel
Renato, declarou que ficaram sabendo que alguns pontos dentro de
uma área de matagal do Itapera estavam sendo abertos e sendo feito
um porto clandestino. No decorrer
da madrugada de sexta-feira (21),
os militares se deslocaram até esse
local e foram recebidos a tiros.
Havia mais de 35 homens descarregando caixas de cigarro de um
barco e colocando em quatro caminhões. Um dos caminhões conseguiu fugir e ainda houve troca de
tiros entre miliares e bandidos. O
tenente-coronel Renato também
afirmou que foram apreendidas
uma pistola, um revólver, várias
munições, um celular via satélite e
um fuzil de propriedade da Polícia
Militar do Pará.
Renato frisou que os presos são
dos estados de Pernambuco, Alagoas e Maranhão. Os detidos disseram para a polícia que foram
contratados para fazer o transporte dessa carga, que tinha como destino a cidade de Caxias. “O caso vai

ser repassado para a Polícia Civil
para identificar os outros envolvidos dessa empreitada criminosa
como também a origem e a procedência dessa carga ilegal”, contou
o tenente-coronel.
Outras apreensões
Pescadores encontraram no dia 30
de maio do ano passado a embarcação Matusalém à deriva com
centenas de caixas de cigarros contrabandeados nas proximidades da
Praia do Mangue Seco, em Raposa.
A polícia como também a Capitania dos Portos, foi acionada para
tomarem as providências.
Policiais realizaram um cerco,
no dia 22 de fevereiro de 2018,
que acabou desarticulando um
porto clandestino, no Quebra Pote. Ainda durante essa incursão
foram apreendidas várias caixas
de cigarro, bebidas destiladas, armas e várias pessoas foram presas. Entre os detidos havia policiais civis e militares.
Mais operações
A polícia ainda realizou outros cercos na capital e no interior na sexta-feira (21). Em Balsas, foi a Operação Tolerância Zero e resultou
na prisão de cinco faccionados
acusados de tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Também foram apreendidos
maconha, crack, dinheiro, munições e arma de fogo. Um vídeo
chegou a circular na internet esses
detidos exibindo armas e fazendo
apologia ao crime.

Mundo

Trump e Biden apostam
milhões em anúncios
Trump, e seu rival democrata na eleição de novembro, Joe Biden, aumentaram os gastos
de campanha em julho, segundo documentos apresentados à Comissão Eleitoral Federal
Agência Brasil

WASHINGTON
O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, e seu rival democrata na eleição presidencial de
novembro, Joe Biden, aumentaram os gastos de campanha em
julho, de acordo com documentos
apresentados na quinta-feira à Comissão Eleitoral Federal.
Biden, que aceitou a indicação
democrata na quinta-feira para
desafiar Trump na eleição de 3 de
novembro, gastou quase 60 milhões de dólares, enquanto a campanha de reeleição do presidente
desembolsou quase 65 milhões
de dólares.
Os documentos mostram o
quão próxima se tornou a corrida
por dinheiro entre Trump e o exvice-presidente dos EUA.
Trump, que começou a arrecadar fundos para sua campanha de
reeleição poucos meses depois de

Trump e Biden disputam quem terá próximo mandato na Casa Branca

assumir o cargo em 2017, tinha recursos cerca de duas vezes maiores do que Biden em abril, quando
o democrata se tornou o candidato de fato de seu partido. Em

julho, a campanha de Trump tinha
cerca de 121 milhões de dólares
contra quase 99 milhões de dólares de Biden.
Comunicados de cada campa-

nha neste mês sugeriram que suas
arrecadações totais eram aproximadamente equivalentes, também
quando incluíam os recursos de
seus partidos políticos e comitês
políticos associados.
Biden planeja aumentar os gastos com publicidade nos próximos
meses, e o confronto pode transformar a corrida presidencial na
eleição norte-americana mais cara
da história.
Em julho, Biden gastou mais
de 46 milhões de dólares em
anúncios de televisão e outros
meios de comunicação, revelaram os documentos divulgados
na quinta-feira, para gastos gerais que estavam mais de 60%
acima do nível de junho.
A campanha de Trump direcionou mais de 44 milhões de dólares a anúncios em julho, com
os gastos gerais aumentando
cerca de um quarto em relação
ao mês anterior.

RÁPIDAS
OMS espera que
coronavírus acabe
em menos de 2 anos

Remdesivir traz
melhora em
casos moderados

GENEBRA - A Organização
Mundial da Saúde (OMS) espera
que a crise do coronavírus possa
acabar em menos de dois anos,
afirmou Tedros Adhanom, na
sexta-feira. A gripe espanhola,
que emergiu em 1918, levou
dois anos. “Nossa situação,
agora com mais tecnologia, o
vírus tem mais chance de se
difundir, pode se propagar
rápido”, disse.

WASHINGTON - Pacientes de
Covid-19
moderadamente
doentes viram seu estado
melhorar depois de um
tratamento de cinco dias com o
remdesivir da Gilead Sciences
Inc, mas um tratamento de 10
dias não mostrou benefícios e
o remédio não encurtou
significativamente
as
internações hospitalares, de
acordo com novos dados.

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

Ano XCIII Nº 36.170 | SÃO LUÍS-MA, SÁBADO E DOMINGO, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2020 | CAPITAL E INTERIOR R$ 3,00

EMPREENDEDORISMO

O valor de novos
sentidos para as histórias
MARCELO PIMENTA

@OImparcialMA

@imparcialonline

98 98232.0262

CRÔNICA

OPINIÃO

OSMAR GOMES DOS SANTOS

JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA

Ambulante

Reviver 2.0
ECONOMISTA

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS. MEMBRO
DA ACADEMIA LUDOVICENSE DE LETRAS

É MESTRE EM DESIGN, PALESTRANTE E PROFESSOR

@oimparcial

PÁGINA 4

PÁGINA 4

SEM FOLGA: Comércio vai funcionar nos feriados de 7 e 8 de setembro
O comércio lojista da capital maranhense tem autorização para funcionar nos feriados da independência e aniversário de São Luís segundo a Fecomércio-MA
PÁGINA 10

REFLEXO DA POBREZA

Maranhão tem mais
"auxílio" que empregos
Número de pessoas que recebem o Bolsa Família
é maior que o dobro de trabalhadores no estado

Com 963.041 pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família, o Maranhão é um dos três estados em que esse recurso tem sido a tábua de
salvação, para algumas pessoas, para suprir as necessidades básicas, especialmente nesse período de tempos difíceis na economia.
Virou rotina as grandes filas de pessoas nos bancos do Maranhão para receber ajuda financeira governo federal.
PÁGINAS 10, 11 E 12

ELEIÇÕES 2020

Apenas onze
partidos aptos a
receber recursos
do Fundo Eleitoral

PRAÇA JOÃO LISBOA E LARGO DO CARMO

Ritmo
acelerado

Recursos destinados à essas 11
legendas totalizam R$ 797,6 milhões,
valor correspondente a 39,20% do
montante total do FEFC, que é de R$
2,03 bilhões. PÁGINA 3

Justiça Eleitoral e
MP estudam formas
de fiscalizar a
propaganda eleitoral
na pandemia
PÁGINA 3
TEMPO E TEMPERATURA

SÓ NA INTERNET
Festival em
comemoração ao
Dia do Folclore
acontece neste
fim de semana
PÁGINA 11

FUTEBOL
São José garante
vaga na semifinal
do Estadual e vai
enfrentar o Moto Club
PÁGINA 10

Colocação de postes, instalação de lixeiras, ações de paisagismo e reforma
das calçadas ocorrem ao mesmo tempo imprimindo um ritmo mais intenso de
trabalho nos espaços que estão sendo reformados pela gestão do prefeito Edivaldo por meio do programa São Luís em Obras em parceria com o IPHAN.
PÁGINA 7

BASTIDORES
de arrepiar
APARTE Semana
Transparentes
A semana que acaba hoje foi marcada por fatos que em outros momentos ou em outros
lugares imaginava-se que não sairiam tratados como foram. O caso do estupro e gravidez
de uma criança de 10 anos em Sergipe, por um tio pedófilo, provocou uma ampla discussão
sobre esse tipo de crime hediondo que muitos acham que beira a normalidade.

Sampaio tem mais
um jogo cancelado
e segue parado
pelo coronavírus
PÁGINA 10
TÁBUA DE MARÉ
SAB 22.08.2020
03H02 ................ -0.1H
09H00 ................ 6.4H
15H21 ................ 0.0H
21H32 ................ 6.1H
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ELEIÇÕES 2020

11 partidos aptos a
receber recursos
Recursos destinados a essas 11 legendas totalizam R$ 797,6 milhões, valor
correspondente a 39,20% do montante total do FEFC, que é de R$ 2,03 bilhões

A

té o momento, apenas um
terço dos 33 partidos políticos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) estão
aptos a receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), também conhecido como Fundo Eleitoral, para as Eleições
2020. O valor destinado a essas 11 legendas totaliza R$ 797,6 milhões, o
que corresponde a 39,20% do montante total de R$ 2,03 bilhões disponibilizados ao TSE pelo Tesouro Nacional em 1º de junho.
Os recursos do FEFC são liberados
às legendas, de acordo com a Resolução TSE nº 23.605/2019, somente
após a deﬁnição dos critérios para a
sua distribuição, que devem ser aprovados pela maioria absoluta dos
membros dos diretórios nacionais de
cada agremiação e, posteriormente,
informados e certiﬁcados pelo Tribunal.
As agremiações que já cumpriram
todas as exigências e os respectivos
valores a receber são os seguintes:
Partido Social Liberal (PSL) – R$ 199,4
milhões; Partido Social Democrático
(PSD) – R$ 138,8 milhões; Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) –
R$ 130,4 milhões; Partido Liberal (PL)
– R$ 117,6 milhões; Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – R$ 46,6 milhões;
Solidariedade – R$ 46 milhões; Patriota – R$ 35,1 milhões; Partido Social
Cristão (PSC) – R$ 33,2 milhões; Rede
– R$ 28,4 milhões; Partido Verde (PV) –
R$ 20,4 milhões; e Partido da Mulher
Brasileira (PMB) – R$ 1,2 milhão.
Os partidos Progressistas (PP), com
R$ 140,6 milhões, Republicanos, com

R$ 100,6 milhões, Democratas (DEM),
com R$ 120,8 milhões, e Democracia
Cristã (DC), com R$ 4 milhões, já encaminharam as petições com os critérios à Corte eleitoral. Contudo, os documentos ainda estão em fase de diligência.
Critérios
Os critérios de distribuição do
FEFC devem prever a obrigação de
aplicação mínima de 30% do total recebido do Fundo para o custeio da
campanha eleitoral das candidatas do
partido ou da coligação. Além disso,
eles devem ser ﬁxados, em valores absolutos ou percentuais, de modo a
permitir o controle da Justiça Eleitoral
quanto à sua distribuição. A lei determina ainda que as deﬁnições sejam
amplamente divulgadas pelos partidos.
Após o envio dos documentos, cabe à Presidência da Corte certiﬁcar
que as petições dos partidos contêm
todos os requisitos exigidos para a liberação do FEFC, determinar a transferência dos recursos do Fundo às
contas bancárias informadas pelas legendas e publicar os critérios ﬁxados
pelos partidos.
Renúncias
O partido Novo, que teria direito a
R$ 36,5 milhões, e o partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que
receberia R$ 1,2 milhão, abriram mão
das verbas do Fundo para as Eleições
Municipais de 2020 por decisão interna das legendas.
Com isso, receberão os recursos do
Fundo Eleitoral 31 dos 33 partidos ha-

bilitados. De acordo com a Lei das
Eleições (Lei nº 9.504/1997), as verbas
do FEFC que não forem utilizadas nas
campanhas eleitorais deverão ser devolvidas ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.
Distribuição
A Lei das Eleições prevê que os recursos do FEFC devem ser distribuídos, em parcela única, aos diretórios
nacionais dos partidos, observados os
seguintes critérios: 2% divididos igualitariamente entre todas as agremiações com estatutos registrados no
TSE; 35% divididos entre aquelas que
tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por
elas obtidos na última eleição geral
para a Câmara; 48% divididos entre as
siglas, na proporção do número de representantes na Câmara, consideradas as legendas dos titulares; e 15% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no
Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares.
Em recente julgamento, o TSE revisou os critérios para a divisão do Fundo nas Eleições 2020. Para o cálculo de
distribuição, a Corte Eleitoral decidiu
considerar o número de representantes eleitos para a Câmara e para o Senado na última eleição geral, bem como o número de senadores ﬁliados ao
partido que, na data do pleito, estavam no primeiro quadriênio de seus
mandatos.

FISCALIZAÇÃO

TRE e Ministério Público fazem reunião por eleições

Semana de arrepiar
A semana que acaba hoje foi marcada por fatos que
em outros momentos ou em outros lugares imaginavase que não sairiam tratados como foram. O caso do estupro e gravidez de uma criança de 10 anos em Sergipe,
por um tio pedóﬁlo, provocou uma ampla discussão sobre esse tipo de crime hediondo que muitos ainda o vêm
como coisa que beira a normalidade. A interrupção da
gravidez por aborto autorizado causou divisão tanto no
Judiciário, na Igreja Católica, com a postura do presidente da CNBB e de fanáticos evangélicos que se dizem
defensores da vida. Nenhum protesto contra o estuprador. Até políticos safados se aproveitaram da situação. O
deputado Kleber Rodrigues ( PL-SE) quer, por projeto,
obrigar vítimas de estupro grávidas a verem cenas de
aborto. O padre Ramiro José Perotto, de Carlinda, aﬁrmou duvidar que criança estuprada pelo tio teria sido
abusada e sim contribuído para o crime. A garota teve
gravidez interrompida na segunda após autorização judicial. Sem contar com os fanáticos que colocaram o
nome da criança em redes sociais, para ganhar audiência. Fatos que a Justiça ainda tem tempo de sobra para
puni-los.
Também na quinta-feira, o STF proibiu o Ministério
da Justiça de usar o serviço de inteligência do Estado
Brasileiro para produzir dossiê com lista de funcionários públicos e “arapongar” suas declarações e posições
em favor do movimento Antifas, contra o fascismo no
Brasil. E ainda teve um ministro (Marco Aurélio) que
classiﬁcou a proibição de censura à livre manifestação
de pensamento. Se não bastasse, o salário do funcionalismo público foi congelado até 2021 por ação da Câmara dos Deputados, que derrubou aprovação do Senado e
manteve o veto de Bolsonaro. Rodrigo Maia, que comandou a votação ganhou fôlego na base governista para se reeleger em fevereiro no novo mandato no cargo.
E para terminar, o presidente Jair Bolsonaro se empolgou com a subida repentina na aprovação do governo e voltou a trilhar pelo Nordeste, como fazendo três
viagens em agosto. Na quinta-feira, ele revogou uma
norma da PF que estabelecia o limite de até duas armas
de fogo por cidadão. Atende a colecionadores, caçadores e quem mais gostar de apertar o gatilho. E quinta-feira, ﬁnalmente, o ex-presidente Lula admitiu o PT fora da
disputa da Presidência da República em 2022, o que seria a primeira vez desde a redemocratização. E Flávio Dino, na véspera, lançou um robusto plano de recuperação econômica e geração de emprego, no valor de R$
300 milhões. Enquanto isso, o pantanal vira cinza e o
covid19 já superou os 111 mil óbitos. E segue matando.

CPFs esquecidos

Para o deputado Márcio Jerry, o governo Bolsonaro
esquece-se do CPF dos 111 mil mortos pelo coronavírus
e do CNPJ de mais de 300 mil empresas que fecharam as
portas na crise pandêmica. O vírus continua mantando
mais de mil por dia.

Donos da bola

Que vice que nada. Os pré-candidatos a prefeito de
são Luís já estão é montando as estratégias da campanha eleitoral, com distanciamento ente político e eleitor. Rubens Júnior escalpou Márcio Jerry para coordenar a sua, e Neto Evangelista vai de Juscelino Filho, enquanto o líder nas pesquisas, Eduardo Braide, nada de
braçada.

Liquidação

Quando declarou há um ano que iria privatizar todas
as estatais federais, Paulo Guedes não estava blefando.
Agora, por exemplo, saiu decreto que normatiza a privatização das lotéricas, vinculadas à Caixa Econômica Federal, também na lista da desestatização.
REGULAMENTAÇÃO SOBRE O ASSUNTO PODE SER ANALISADA PELA CORTE DO TRE-MA NAS PRIMEIRAS SESSÕES DE SETEMBRO
O corregedor regional eleitoral, desembargador Joaquim Figueiredo, e o
procurador regional eleitoral Juraci
Guimarães Júnior estiveram reunidos
na manhã desta sexta, 21 de agosto,
tratando sobre a possibilidade de juntos, Justiça Eleitoral e Ministério Público, atuarem de forma ainda mais
efetiva na ﬁscalização do processo
eleitoral no cenário de pandemia.
A conversa com o Ministério Público é para que a sociedade maranhense saiba que pode denunciar se tiver
alguma irregularidade e que o TRE está pronto para dar uma posição. Por
este motivo, estudam mecanismos de
ﬁscalização de atos de campanha, por
exemplo, que obedeçam às regras sanitárias de prevenção e combate ao
COVID-19, porém que não extrapolem o poder que o Executivo tem de
editar regras acerca do tema.
A partir de agora, Corregedoria e
Ministério Público se debruçarão sobre essa temática que poderá ser levada para apreciação da Corte do TRE
nas sessões de setembro.
Acompanharam a conversa entre o
corregedor e o procurador os assessores jurídicos Luann de Matos e Gilson

Rodrigues, ambos da Corregedoria.

dos durante a conclusão do recadastramento biométrico em 2019.
Acessibilidade
Tyrone Silva ressalta que essas parO presidente do Tribunal Regional cerias permitem reduzir ou transpor
Eleitoral, desembargador Tyrone Sil- barreiras físicas que impeçam ou diﬁva, e o juiz José Gonçalo de Sousa Fi- cultem o voto de eleitores com algulho, membro da Corte presidente da ma deﬁciência.
Comissão de Acessibilidade, procuDurante a reunião, o juiz José Gonram ﬁrmar parcerias para adaptação çalo apresentou ao presidente um rede prédios públicos que servem de lo- latório de vistoria feito pelas zonas
cais de votação.
eleitorais onde constam a relação das
Nesta quinta-feira, 20 de agosto, escolas municipais que precisam ser
ambos receberam, acompanhados do adequadas.
diretor-geral Gustavo Vilas Boas e de
“Esse contato visa que a Secretaria
servidores que compõem a Comissão, de Educação efetue reformas nos préo superintendente de engenharia da dios e possibilite acesso às pessoas
Secretaria Municipal de Educação de que tem diﬁculdade”, explicou o maSão Luís, Nicolas Daniel Gomes Silva, gistrado, e o superintendente responpara pedir a adequação de 4 locais até deu que serão feitos os ajustes necesa data de 15 de novembro, quando sários.
ocorre o 1º turno das eleições 2020.
Outras reuniões com esse objetivo
Esta não é a primeira ação da Co- já foram também realizadas com a Semissão de Acessibilidade, que tem o cretaria Estadual de Educação e com a
apoio da alta administração do TRE. Federação dos Municípios.
Ela vem promovendo iniciativas
À SEDUC de São Luís foram pediconstantes que visam melhorar a das adequações das escolas CEM Neracessibilidade dos eleitores nos locais val Lebre Santiago, CEJA e UEBs Maria
de votação através de acordos de coo- Emília Profeta e Professor João Lima
peração técnica com órgãos munici- Sobrinho.
pais e estaduais, a exemplo dos ﬁrma-

“Vamos encerrar a temporada de escuridão”

Do candidato democrata à presidência dos Estados
Unidos, Joe Biden, ao oficializar sua indicação na convenção do partido, referindo-se a Donald Trump, o qual
vai enfrenta-lo em novembro.
Ainda que bem colocado nas pesquisas até agora, o deputado Wellington do Curso já levou
um cartão vermelho do presidente regional do
PSDB, senador Roberto Rocha em seu projeto
de disputar a prefeitura.
Rocha disse ter acordo com Eduardo Braide
desde 2018 e que o deputado tucano foi testemunha. Signiﬁca que Wellington está ou blefando como pré-candidato sem o aval do
PSDB, ou não acreditava no cumprimento do tal
“acordo” de Rocha.
“Nós precisamos de uma Prefeitura que funcione todos os dias, de um prefeito presente na vida das pessoas, que trabalhe 24 horas. Eu posso falar porque fui assim por onde passei”, declarou o deputado Duarte Júnior, prometendo o
choque de gestão em São Luís.

1

2
3

Mudando a cidade (1)

Em 2016, o prefeito Edivaldo Júnior teve no segundo
turno um duro embate de urna com o deputado Eduardo Braide. Estava desgastado na gestão, o que não ocorre agora. Sem ser candidato, Holanda Jr está com o prestígio lá em cima.

VIDA
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PRAÇA JOÃO LISBOA E LARGO DO CARMO

Obras avançam no
Centro Histórico
Com frentes simultâneas de trabalho, Prefeitura de São Luís avança em obra de
reforma do Largo do Carmo e Praça João Lisboa

N

esta semana, a Prefeitura de
São Luís iniciou a colocação
dos postes de iluminação
na Praça João Lisboa e Largo do Carmo, que estão sendo reformadas pela gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior por meio do programa São Luís em Obras. Os trabalhos, que têm a parceria do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), contemplam ainda obras de reforma da Rua de Nazaré
e entorno.
Além da colocação dos postes, que
seguem o modelo original, de ferro
fundido, várias ações estão ocorrendo
simultaneamente no local como a
instalação das lixeiras e o trabalho de
jardinagem, com a plantação de grama ao redor das árvores do logradouro, bem como a reforma das calçadas
das vias no entorno. “Investir na revitalização da arquitetura das praças e
locais históricos do Centro signiﬁca
promover o exercício da cidadania, levando a população a usufruir e cuidar
dos espaços públicos. Com a obra na
João Lisboa, Largo do Carmo e entorno, estamos devolvendo a uma importante área da cidade o status de
cartão-postal da nossa ilha”, ressalta o
prefeito Edivaldo, que tem realizado,
ao longo da sua gestão, diversas ações
de urbanização, reforma e readequação de espaços públicos, tanto no
Centro Histórico como nos bairros da
cidade.
No Largo do Carmo, está sendo
concluído o trabalho no piso, totalmente reformado, dando lugar a um
pavimento misto de porções de granilite polido (tipo de cimento de alta re-

Exame toxicológico:
veja como encontrar
os laboratórios
credenciados pelo
Denatran
Muitos motoristas estão tendo dificuldades para encontrar a lista de laboratórios credenciados pelo Denatran para a realização do exame toxicológico. O Portal
foi conferir.
Desde março de 2016 os candidatos a habilitação ou
renovação para as categorias C, D e E precisam fazer o
exame toxicológico para detecção de consumo de substâncias psicoativas. O exame faz parte do processo que
se inicia junto ao Detran (Departamento Estadual de
Trânsito (Detran) do estado do registro do condutor e
passa por um laboratório credenciado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) que deve realizar o exame.

Diﬁculdade
ESTÁ SENDO CONCLUÍDO O TRABALHO NO PISO, TOTALMENTE REFORMADO
sistência) com trechos de paralelepípedos e também piso tátil, ou seja, caminhos em alto relevo, que servem
para orientar pessoas com cegas ou
com deﬁciência de visão.
A obra, por ocorrer em um espaço
no coração do Centro Histórico, Patrimônio da Humanidade, segue a padrões técnicos rigorosos para preservar a originalidade do logradouro, ao
mesmo tempo em que promove a
modernização do espaço público, renovando e valorizando toda a arquitetura local.
“A parceria das ações da Prefeitura
com o IPHAN tem dado ótimos resul-

tados nos últimos anos, não somente
na revitalização do Largo do Carmo e
Praça João Lisboa, mas também em
ações anteriores como a readequação
da Rua Grande, Praça Deodoro e do
Panteon, Pedro II, entre outras, que
estão seguindo o mesmo rigor técnico
que visa preservar os aspectos arquitetônicos originais em harmonia com
as necessidades atuais de mobilidade
e acessibilidade para pessoas com capacidade de locomoção limitada, como idosos e portadores de necessidades especiais”, destacou o superintendente do IPHAN no Maranhão,
Maurício Itapary.

Frentes trabalham em vários serviços no local

Muitos cidadãos, porém, estão tendo diﬁculdades
para encontrar a lista de laboratórios credenciados pelo
Denatran para a realização do exame. É o caso de Jocenei Faria, que possui CNH de categoria C e que procurou
o Portal do Trânsito.
“O Detran manda a gente procurar o laboratório no
site do Denatran, mas lá não encontrei nada”, aﬁrma o
motorista.
Realmente, o Portal do Trânsito foi conferir a situação
e não foi fácil encontrar a lista de laboratórios credenciados. O site do Ministério da Infraestrutura está passando por reformulações e só foi possível encontrar a rede
de coleta no site antigo.

Como funciona o exame toxicológico

O Exame Toxicológico de larga janela de detecção é
um tipo de exame que utiliza amostras de cabelo, pelo
ou unhas para veriﬁcar o consumo, ativo ou não, de
substâncias psicoativas, com análise retrospectiva mínima de 90 (noventa) dias. Ele é obrigatório, atualmente, para condutores com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias C, D ou E, e é exigido pela Lei n°
13.103, de 02 de março de 2015.
O PL 32671/19, que pretende alterar o Código de
Trânsito Brasileiro, previa –em seu texto original- o ﬁm
do exame toxicológico, mas a alteração não foi aprovada na Câmara dos Deputados.
A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego
(ABRAMET) defende a obrigatoriedade do exame toxicológico para condutores das categorias C, D e E.
“A altíssima prevalência do uso de substância ilícitas
por condutores nas rodovias brasileiras e a implicação
delas sobre o comportamento e cognição dos motoristas, tornam inaceitável a exclusão do exame toxicológico”, aﬁrma Dr. Flávio Adura, diretor cientíﬁco da ABRAMET.
De acordo com números do SOS Estradas, desde que
o exame tornou-se obrigatório os acidentes caíram 34%
entre caminhoneiros e 52% para ônibus.
Fonte: https://portaldotransito.com.br

Código de Trânsito Brasileiro-CTB (Lei nº
9.503/97)

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Mortes no trânsito no Brasil de 2007 a
2018

Na área que integra a Praça João
Lisboa, há várias atividades ocorrendo simultaneamente. Enquanto algumas equipes trabalham no serviço de
jardinagem, instalação de lixeiras e
dos postes, outras executam a pavimentação nas vias destinadas à passagem de veículos, isto é, nos acessos
à Rua do Sol, da Paz e do Egito, bem
como nos acessos à Rua Humberto de
Campos e Afonso Pena, além da Avenida Magalhães de Almeida, próximo
à Rua Grande.
Nestes locais, toda a camada de asfalto antiga foi retirada e está sendo
preparada a base, o leito da via, compactado com brita e compostos de piçarra, para a implantação de paralelepípedos, a ﬁm de devolver a originalidade das ruas que circundam o logradouro. “O Largo do Carmo, de uma
forma geral, estava bastante degreda-

do, com ferragens expostas em alguns
pontos, buracos nas calçadas, iluminação precária, enﬁm, uma série de
problemas. O que estamos vendo,
agora, a cada dia, é uma reforma completa”, comentou Antônio Luís Noleto
de Sousa, comerciante de artigos fotográﬁcos, estabelecido há muitos anos
no local.
O conjunto de logradouros que
compreende o Largo do Carmo e Praça João Lisboa, incluindo ainda a Rua
de Nazaré, tem cerca de 12 mil metros
quadrados de área. No local, também
estão sendo recuperados os monumentos históricos como o tradicional
relógio e a estátua do Frei Capuchinho
Carlos Olearo que foram recolhidas
para restauração. Lembrando que a
estátua de João Lisboa, pelo tamanho
e peso, o restauro está sendo feito no
próprio local onde está ﬁxada.

Mais obras

A reabilitação de área histórica é
um desaﬁo da Prefeitura de São Luís
que tem buscado, sobretudo, valorizar as características arquitetônicas
originais dos espaços públicos, como
o que já foi realizado nas praças Deodoro, Panteon, Pedro II e Rua Grande.
Também já passaram por reforma a
Praça da Alegria, Praça dos Pescadores, Fonte das Pedras e Fonte do Ribeirão.
A lista de obras do Centro, mais recentemente, inclui-se a reforma do
Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia, a requaliﬁcação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Fonte
do Bispo. Lembrando que, por meio
de parceria com a Vale e o IPHAN a
Prefeitura de São Luís está implantando, ainda, um novo espaço público no
Centro: a Praça das Mercês.

Fonte: http://vias-seguras.com

O primeiro elétrico produzido no Brasil

A Toyota lançou uma versão híbrida – construída no
país – do Corolla, seu campeão de vendas por aqui.
O carro mais vendido do mundo há alguns anos – que
também é o sedã médio mais comercializado no Brasil –
ganhou desde setembro de 2019 uma versão híbrida,
que tem uma importância histórica: o Corolla Altis
Hybrid é o primeiro carro elétrico produzido no nosso
país. Não se trata de um modelo plugin, ou seja, ele não
carrega em tomada – somente em movimento.
Fonte:cesvibrasil.com.br
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente
às leis do trânsito.
• Facebook e Instagram:Campanha SOS VIDA
• Twitter:@valorizacaovida
• E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
• Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)
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Zhangbrinca
se irrita
com post de Salah:
rival
coronavírus
Mané
com velocidade
“Sou
mais
rápido”
Apósdesbloqueio
golaço, Luan promete o máximo
PGEsobre
obtém
no STF
de dribles no Samará: "Ousado e agudo"
de verbas do Estado do Maranhão

QUARENTENA

Revelo prevê aumento de 15% em vagas de tecnologia
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LOUVADO SEJA DEUS

PARLAMENTARES DO MA RECEBEM VOTAÇÃO
DESTACADA NO PRÊMIO CONGRESSO EM FOCO
Eliziane Gama e Márcio Jerry ficam entre os mais votados no Senado e na Câmara, respectivamente
PÁG. 3

Dino anuncia
proposta de pacto
com municípios
para evitar
agravamento da
crise da covid

Justiça Eleitoral e
MPE estudam
formas de fiscalizar
a propaganda
eleitoral no cenário
de pandemia

PÁG. 3

PÁG. 2

PGE-MA
obtém
no STF
desbloqueio
de recursos
estaduais

PM apreende
carga de
cigarros e
prende quatro
em porto na
zona rural de SL
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MARANHÃO É O 2º ESTADO QUE MAIS CRIOU
EMPREGOS NESTE ANO EM TODO O BRASIL
O Maranhão criou 4.919 empregos com carteira assinada no mês de julho, de acordo com dados do governo federal. É o segundo mês seguido em que o
estado cria postos formais de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia.

PÁG. 12

GILSON FERREIRA

Umas etapas em execução na obra da João Lisboa e Largo do Carmo é o
pavimento granilite polido
Operação contou com 190 policiais civis e resultou na prisão de 29
pessoas, apreensão de drogas, armas e munições

Na campanha
para prefeito
de São Luís,
Rubens Jr tenta
repetir estratégia
de Dino
Na corrida eleitoral pela prefeitura
de São Luís, o pré-candidato
Rubens Jr já adota estratégias para
chegar ao segundo turno. “Estou
tentando repetir ao máximo a
estratégia de períodos eleitorais
do Flávio”, declarou o précandidato, em visita ao Jornal
Pequeno, nessa sexta-feira, 21.

PÁG. 3

GILSON FERREIRA

Uma operação da Polícia
Civil, na madrugada dessa
sexta-feira (21), resultou
no cumprimento de
mandados de prisão contra
29 integrantes da facção
criminosa Primeiro Comando
do Maranhão (PCM), que
seriam responsáveis por
tráfico de drogas na baixada
maranhense. Também
foram apreendidas drogas,
armas e munições; e
cumpridos 36 mandados
de busca e apreensão em
sete cidades do estado.

BINÉ MORAIS

Operação cumpre 29 mandados de
prisão contra membros do PCM em
sete cidades do Maranhão

Com frentes simultâneas
de trabalho, Prefeitura avança
em obra de reforma do Largo
do Carmo e João Lisboa
A Prefeitura de São Luís iniciou, nesta semana, a colocação dos
postes de iluminação na Praça João Lisboa e Largo do Carmo,
que estão sendo reformados pelo prefeito Edivaldo Holanda
Junior por meio do programa São Luís em Obras. PÁG. 5

Rubens Jr com Dona Hilda, Lourival e Vinícius Bogéa, na visita que o
pré-candidato a prefeito de São Luís fez ontem ao Jornal Pequeno

Weverton propõe suspensão
da contagem dos prazos
de validade de concursos
durante pandemia

Cotação – Comercial C. R$ 5,4266 | V. R$ 5,4274 – Turismo C. R$ 5,4 | V. 5,73 – Euro C. R$ 6,4268 | V. R$ 6,4322 – Libra C. R$ 7,106 | V. R$ 7,1102 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 3:09 0,1 m | 1ª Preamar – 9:10 6,1 m| 2ª Baixamar– 15:32 0,1 m | 2ª Preamar – 21:31 6,1 m |
Loteria – Quina – 5346 (21/08/2020) – 10-23-49-63-69 | Lotofácil – 2017 (21/08/2020) – 01-02-03-04-05-08-13-15-16-19-20-21-22-24-25 |
Lotomania – 2102 (21/08/2020)– 00-04-08-11-15-18-27-32-37-39-43-44-59-61-62-70-80-85-90-917 |
CYAN MAGENTA

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

24° – 32°

Manhã

Tarde

Noite
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|
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Atos, Fatos & Baratos

|

J O R N A L

“Não corrigir nossas falhas é o mesmo
que cometer novos erros”.
(Confúcio)

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

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

Sentimento de
abandono gera conflitos
internos e externos
Medo, incerteza, conflitos e
inseguranças são sentimentos
que levam o ser a duvidar da
sua essência gerando sensação
de abandono.
Grande parte da população
tem dificuldade de gerenciar
suas emoções, sem perceber os
danos nocivos que geram no
corpo e ameaçam a integridade.
Reagir a ataques internos
repercute no comportamento
externo e causa feridas de
intensidade de graus leve,
moderado e forte.
Exemplos destes desequilíbrios são vícios como bebidas,

drogas, cigarros, excesso de
compras, jogos, mutilações,
agressões físicas, verbais, morais, sexuais, guerras e tantas
outras desordens lesivas que
crescem de forma avassaladora, causando pânico para o
indivíduo, para aqueles que o
cercam e para a sociedade em
geral.
Enquanto a necessidade de
‘alimentar’ as guerras internas
existirem, as externas não
deixarão de acontecer.
Nutra seu espírito de amor,
paz, luz, cuidado, carinho,
atenção, perdão e compartilhe
a todos a sua luz.

Editorial
A INJUSTIFICADA PRIVATIZAÇÃO
DOS CORREIOS
Infelizmente, a incompetência, a insensibilidade e a natureza entreguista
do governo Bolsonaro levaram os trabalhadores e trabalhadoras dos
Correios a uma situação de greve.
Os motivos para a greve são mais do que justos: a retirada de direitos
dos trabalhadores da categoria, a falta de medidas para proteger empregados da pandemia do coronavírus e, por fim a privatização da empresa.
Nunca o nosso país teve um governo como esse, que não é apenas
privatista mas também “negacionista” de uma epidemia que já levou à
morte mas de 113 mil pessoas em todo o país e, dentre esses, mais de 70
de trabalhadores e trabalhadoras dos Correios.
O pior de tudo - para a população, principalmente, que é a grande prejudicada pela greve – tem sido a recusa do governo em conversar com os
sindicatos da categoria.
A privatização dos Correios, conforme quer o governo, é resultado da
total falta de propostas do próprio governo contra o desemprego no
país. Da mesma forma que tantas outras anunciadas ou já efetivadas por
Bolsonaro, essa é uma privatização que não se justifica. Os Correios é
a única empresa pública presente em todos os municípios do país, prestando os melhores serviços aos brasileiros de todas as regiões.
É uma empresa que só faz bem à nação, a começar pela geração de
empregos. Possui aproximadamente 100 mil empregos diretos e um
volume enorme de empregos indiretos e ainda utiliza dezenas de transportadoras, com milhares de motoristas que se deslocam diariamente
por todo o país.
O povo brasileiro não está reclamando dos Correios. Não há nenhuma
manifestação digna de comentários contra essa empresa, apesar do desmonte, tanto na sua estrutura física quanto na diminuição do número de
seus funcionários, que vem ocorrendo desde o governo Temer.
Nós, da oposição na Câmara e no Senado, continuaremos lutando contra
essa privatização, juntamente com os trabalhadores da empresa e com
todos aqueles que continuam acreditando e apostando na melhoria dos
serviços e do atendimento que os correios prestam ao povo brasileiro.
(ZÉ CARLOS - DEPUTADO FEDERAL PT/MA)

Inscrições abertas para
mestrado profissional
em Educação Inclusiva
A Universidade Estadual do
Maranhão (Uema) abriu inscrições para a primeira turma do
Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional
(Profei). O programa de mestrado
envolve a participação simultânea
das instituições de ensino superior
associadas. A Uema é a única
instituição da região Nordeste
a integrar a Rede Profei, tendo
disponibilizado 18 vagas para o
curso no estado do Maranhão. O
curso é oferecido na modalidade
semipresencial e é intermediado
pelo Núcleo de Tecnologias para
Educação (UemaNet).
O objetivo do programa é a
formação continuada e em serviço
para professores da educação
básica pública, promovendo o
desenvolvimento de estudantes
público-alvo da educação especial, garantindo, assim, práticas
inclusivas e de qualidade. O Profei é constituído por três linhas de
pesquisa: “Educação especial na
perspectiva da educação inclusiva”, “Práticas e processos formativos de educadores para educação
inclusiva” e “Inovação tecnológica e tecnologia assistiva”.

Diferentemente do mestrado
acadêmico, o mestrado profissional tem como foco a transferência
do conhecimento técnico-científico para o mercado de trabalho
de uma forma mais dinâmica e
eficiente. Ou seja, o mestrado
profissional foca na atuação
do profissional no mercado e
como aquele conhecimento pode
impactar a experiência do seu
público-alvo.
As inscrições para o Mestrado Profissional em Educação,
Inclusiva em Rede Nacional, se
estendem até o dia 4 de setembro,
pelo site seletivoprofei.uemanet.
net. Para mais informações sobre
os critérios para participação e
processo seletivo, basta acessar o
edital em mestradoprofei.uemanet.net.

SOBRE O PROGRAMA
O Mestrado Profissional em
Educação Inclusiva em Rede
Nacional (Profei) é um programa
de pós-graduação stricto sensu,
reconhecido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação (MEC).

Estados têm perda de arrecadação
e Congresso discute inclusão do
ICMS na reforma tributária
O Maranhão registrou, no primeiro semestre de 2020, uma variação
negativa de 1,5% na arrecadação do ICMS, frente ao mesmo
período do ano passado. Nos seis
primeiros meses deste ano, o total
recolhido foi de R$ 4,1 bilhões.
Quando a análise é feita somente
com base no mês de junho, a redução sobe para mais de 15%. Os
dados são do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz) e
foram divulgados pelo site Brasil
61.
Parlamentares no Congresso Nacional reforçam a urgência de que
seja aprovada a reforma tributária.
O assunto já é debatido em uma
comissão mista, composta por
deputados e senadores.
A matéria versa apenas sobre a
unificação do PIS com a Cofins
para a criação da Contribuição Social sobre Movimentação de Bens
e Serviços (CBS). Como a atualização do sistema tributário precisa
beneficiar os estados, a maioria
dos congressistas defendem uma
reforma mais ampla, que também
inclua o ICMS, por exemplo.

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) defende que a reforma
tributária busque simplificar o
sistema de arrecadação de impostos. Da forma como está, segundo
o parlamentar, o modelo prejudica
tanto empresas como população,
pois nenhuma esfera compreende
exatamente o que é cobrado de
tributo no país. “Teremos mais
facilidade para recolher tributos,
teremos grande segurança jurídica
e, assim, permitiremos que o
Brasil volte a crescer economicamente, com um salto em torno de
4%, 5% ou 6% ao ano. Hoje, não
há investimento no Brasil em função, justamente, do nosso sistema
tributário, que é inseguro e muito
complexo”, avalia o congressista.

TODOS OS ESTADOS
A bem da verdade, todos os
estados perderam arrecadação,
em função da queda do PIB (que
já havia antes da pandemia) e
a própria Covid-19, lembrou o
secretário de Estado da Fazenda,
Marcellus Alves Ribeiro.
“O Brasil teve queda da atividade econômica desde o primeiro

trimestre de 2020, fato que
reduziu as receitas da União, dos
estados e dos municípios. Além
disso, a pandemia agravou ainda
mais a situação de todos os entes
da Federação. O governador
Flavio Dino, mesmo com perda
da receita própria e do FPE, adiou
o pagamento de IPVA e ICMS
das micro e pequenas empresas e
concedeu redução no pagamento
destes impostos. Mesmo com tudo
isso, a queda das receitas próprias
do Maranhão foi abaixo da média
nacional”, ressaltou Marcellus.
O secretário lamenta o “profundo
desconhecimento do contexto
nacional e do sistema tributário
brasileiro por quem se coloca
na situação de presidente de
comissão para discutir tema tão
relevante”.
Na média nacional, segundo
Ribeiro, os estados perderam mais
de 5%, e o Maranhão, 1,5%. “E a
arrecadação do governo federal,
de janeiro a julho, caiu 14,97%,
quando comparada com a de
janeiro a julho de 2019”, complementou.

Presidente do TJMA empossa juízes na capital
O presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, deu
posse, ontem (21), aos magistrados
Rodrigo Nina e Larissa Tubinambá
como juízes auxiliares na Comarca
da Ilha de São Luís. O termo de
posse foi lido pelo diretor-geral,
Mário Lobão, na presença do corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Velten, e familiares.
O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, falou da
alegria e satisfação em empossar

os juízes na entrância final, destacando que “o magistrado deve
abraçar a profissão e não deixar o
lado social, ter sensibilidade com
a sociedade e marginalizados, não
ficar alheio às intempéries sociais e
agir com solidariedade”.
O corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten, comentou sobre o papel do juiz, neste
momento único vivenciado, como
aquele que deve ouvir com atenção
e levar em conta os clamores da
sociedade.

A juíza Larissa Tupinambá –
promovida da 3ª Vara de Pedreiras
para entrância final – mencionou
sua trajetória de quase 17 anos de
carreira, com passagem em diversas regiões do Maranhão, desde o
Sul, passando pela Baixada Maranhense até o Médio-Mearim.
O magistrado Rodrigo Nina – que
tem 16 anos de magistratura, promovido da 1ª Vara de Pinheiro para
São Luís – declarou sentir uma
emoção muito grande em chegar
à capital.

Justiça Eleitoral e Ministério Público
estudam formas de fiscalizar a propaganda
eleitoral no cenário de pandemia
O corregedor regional eleitoral,
desembargador Joaquim Figueiredo, e o procurador regional
eleitoral Juraci Guimarães Júnior
estiveram reunidos nessa sexta,
21, tratando sobre a possibilidade de juntos, Justiça Eleitoral
e Ministério Público, atuarem
de forma ainda mais efetiva na
fiscalização do processo eleitoral
no cenário de pandemia.
A conversa com o Ministério

Público é para que a sociedade
maranhense saiba que pode denunciar se tiver alguma irregularidade e que o TRE está pronto
para dar uma posição. Por este
motivo, estudam mecanismos de
fiscalização de atos de campanha,
por exemplo, que obedeçam às
regras sanitárias de prevenção
e combate ao Covid-19, porém
que não extrapolem o poder que
o Executivo tem de editar regras

acerca do tema.
A partir de agora, Corregedoria e
Ministério Público se debruçarão
sobre essa temática que poderá
ser levada para apreciação da
Corte do TRE nas sessões de
setembro.
Acompanharam a conversa entre
o corregedor e o procurador os
assessores jurídicos Luann de
Matos e Gilson Rodrigues, ambos
da Corregedoria.

Município de
Riachão vai
receber portal
da cidade
Na tarde dessa sexta-feira (21), o secretário de Turismo
do Maranhão, Catulé Júnior, assinou ordem de serviço
para construção de dois portais da cidade de Riachão. O
município é reconhecido pelo seu potencial turístico e faz
parte do polo Chapada das Mesas.
“Conseguimos atender esse antigo pleito do trade local. O
Governo do Maranhão reafirma o compromisso firmado
com o turismo, que é um importante gerador de desenvolvimento econômico regional”, pontua Catulé Júnior.
A empresa Construtec Construção e Manutenção Eireli
vai executar a construção dos portais, com fornecimento
de materiais e mão de obra. Com investimento de R$
352.050,29, a construtora conta com prazo de 120 dias
para a execução da obra, a partir da assinatura da ordem
de serviço.

P E Q U E N O

Abraço do Dia
O nosso abraço deste sábado vai
para todos os 1.740 colaboradores da Maxtec Serviços Gerais
e Manutenção Industrial Eireli,
que estão celebrando, com a
direção da empresa, clientes e
a população ludovicense, os 17
anos de trabalho na gestão de
resíduos infecto contaminantes e
na preservação do meio ambiente na Grande São Luís. São 17
anos garantindo ações de sustentabilidade ambiental na Ilha.

Tuitaços
A dura vida do bolsonarista que
tem que ficar acompanhando
diariamente a cartilha do que
defender ou criticar. De ontem
pra hoje, por exemplo, Rodrigo
Maia passou de conspirador a
estadista e a China de inimiga
comunista a um exemplo de país
a ser seguido. @OuroDiTolo
Não tem explicação para o que
aconteceu na fantástica loja de
chocolate de Flávio Bolsonaro.
Estabelecimentos comerciais não
recebem depósitos regulares de
dinheiro vivo depositado em caixa
eletrônico, com o mesmo valor
redondo. É uma lavanderia de
dinheiro. @augustodefranco
Tas dizendo que humorista não
pode ser de esquerda e a galera
de esquerda dizendo que só pode
humor que “defende o oprimido”.
Mais um dos milhares de casos
de discussão em que nenhum dos
dois tem razão. Mais um dia no
Twitter. @coimbraricardo
Nada é mais brega do que a ostentação. @vowtz
Deputada Carla Zambelli errou a
conta do fake e desejou melhoras da
Covid e força a ela mesma... se faz
da doença ferramenta de marketing,dá margem a desconfianças sobre
seu real estado de saúde.Parece ser
uma prática bolsonarista. Só falta
publicar que está tomando cloroquina ! @freire_roberto
Deixa eu ver se eu entendi : A
Carla Zambelli , desejou melhoras a própria Carla Zambelli ?
Xiiiiiiiiiii !!! O caso é grave !!!!
@AndreLuis022
Menos mal que a maioria da
Camara não cedeu ao lobby dos
funcionários públicos. Senadores
e deputados que votaram a favor
de reajuste em plena pandemia
merecem o desprezo da sociedade.@HugoAg0g0

Rarará
Dois amigos estão conversando.
Um deles diz para o outro:
- Você sabia que os ESTUDOS
COMPROVAM que a MULHER
ama mais o MARIDO disparadamente do que os FILHOS???
O outro pergunta???
- Por que???
E ele responde:
- Porque os FILHOS ela deixa
com a VIZINHA e o MARIDO
NÃO!!!
***
Brasileiro parece o 190: só recebe
notícia ruim.

Sobe/Desce
Sobe
Secretário Catulé Júnior assina ordem de
serviço
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O Maranhão criou 4.919 empregos com carteira assinada no mês
de julho, de acordo com dados do
governo federal. É o segundo mês
seguido em que o estado cria postos formais de trabalho.O desempenho em julho levou o Maranhão
à condição de segundo Estado que
mais criou vagas no acumulado do
ano (2.327 postos), desde janeiro,
em todo o Brasil.

Desce
Um idoso de 86 anos foi agredido
em uma via pública de Imperatriz
pelo próprio filho. O senhor foi
empurrado ao chão e ameaçado
com uma faca. As cenas da agressão foram filmadas por populares,
e ajudaram a localizar o agressor,
que foi preso.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa,
abaixo, as condições de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana
de São Luís, resultante dos laudos laboratoriais emitidos pelo Laboratório de
Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de
29/07/2020 a 17/08/2020, integrando a série de acompanhamento semanal das
condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e
dois) pontos distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa. o monitoramento obedece os padrões estabelecidos na
Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os
seguintes:

P01
P1.1
P02
P2.1
P2.2
P03
P3.1
P3.2
P04
P4.1
P4.2
P05
P06
P6.1
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
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Geral
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

PONTOS

S Á B A D O

COORDENADAS
02º30’01.08”S
44º19’11.3”O
02º29’51.40”S
44º18’44.30”O
02º29’39.50”S
44º18’28.10”O
02º29’11.0”S
44º18’07.20”O
02º29’12.10”S
44º17’32.30”O
02º29’12.50”S
44º17’05.60”O
02º29’11.40”S
44º16’32.20”O
02º28’59.90”S
44º16’01.90”O
02º28’52.70”S
44º15’40.30”O
02º28’53.70”S
44º15’12.60”O
02º28’53.40”S
44º14’19.60”O
02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O
02º28’30.0”S
44º13’14.90”O
02º28’13.40”S
44º12’41.80”O
02º28’05.20”S
44º12’22.70”O
02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O
02º27’33.50”S
44º10’32.20”O
02º27’33.50”S
44º10’32.20”O
02º27’22.70”S
44º10’22.20”O
02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

LOCALIZAÇÃO

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

Praia da Ponta D’ Areia

Ao lado do Espigão Ponta D’ Areia

IMPRÓPRIO

Praia da Ponta D’ Areia
Praia da Ponta D’ Areia
Praia Ponta do Farol
Praia de São Marcos
Praia de São Marcos

Em frente ao Cond. Jardins de
Bordaux
Em frente à Praça de Apoio ao
Banhista

FOTOS: DIVULGAÇÃO

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

Em frente ao Farol
Em frente aos Bares do Chefe e
Desfrute
Em frente ao Agrup. Batalhão do
Mar

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

Praia de São Marcos

Em frente ao Heliporto

IMPRÓPRIO

Praia de São Marcos

Em frente à Banca de Jornal

IMPRÓPRIO

Praia do Calhau

Em frente à Elevatória da CAEMA

IMPRÓPRIO

Praia do Calhau

Em frente à Pousada Vela Mar

IMPRÓPRIO

Praia do Calhau

Em frente à Pousada Suíça

IMPRÓPRIO

Praia do Olho d’Água

Em frente à descida da rua São
Geraldo

IMPRÓPRIO

Praia do Olho d’Água

Á direita da Elevatória Iemanjá II

IMPRÓPRIO

Praia do Olho d’Água

Em frente à casa com pirâmides no
teto, antes da falésia

IMPRÓPRIO

Praia do Meio

Em frente ao Kactus Bar

IMPRÓPRIO

Praia do Meio

Em frente ao Bar do Capiau 2

Praia do Araçagy

Em frente à descida principal do
Araçagy

Praia do Araçagy

Em frente ao Bar da Atalaia

Praia Olho de Porco

Em frente ao Bar Rainha

Praia Olho de Porco

Em frente ao Las Vegas Bar

Praia do Mangue Seco

Última Barraca antes do Mangue

Praia do Mangue Seco

Entre a Barraca da Val e Barraca do
Sr. Pedro

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

SÃO LUÍS (MA), 20 DE AGOSTO DE 2020
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
Av. dos Holandeses, n° 04, Quadra 06, Ed. Manhattan, Calhau.
São Luís – MA CEP 65.071-38

APROVEITE!!!
VENDO

MICRO-ONDAS

FOTO ILUSTRATIVA

R$170,00 TRATAR 98738-5960
ALUGO
Apartamento
Condomínio Village
Jardins 2, Nascente,
sala de estar e jantar,
cozinha americana, 02
quartos, com semisuíte, WC, àrea de lazer
completa.
Valor: R$ 700,00
Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399
CRECI: 3461

Cerca de 700 pessoas são capacitadas
pela DPE/MA para identificar casos de
abuso sexual de crianças

VENDO
Apartamento
Condomínio dos
Bancários, 3Q, Suite
WC, Cozinha, àrea DE
Serviço, Dispensa, 3º
Andar Nascente
CENTRO
Valor: R$ 120,00 mil
Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399
CRECI: 3461

Professores e pais reunidos em um dos momentos de capacitação
realizada pela Defensoria Pública
A cada hora, no país, quatro meninas
de até 13 anos são estupradas e 75,9%
das vítimas possuem algum tipo de
vínculo com o agressor, segundo
Anuário Brasileiro de Segurança
Pública 2019. No Maranhão, os
números confirmam a triste realidade.
A Delegacia de Proteção à Criança e
ao Adolescente (DPCA) registrou 250
casos de estupros de vulneráveis, em
São Luís, em 2019, e este ano foram
contabilizadas outras 56 ocorrências.
Para mudar esse cenário de violação
de direitos, desde fevereiro de 2019,
a Defensoria Pública do Estado
(DPE/MA) desenvolve campanha
de conscientização, com foco na
capacitação de multiplicadores
sociais, especialmente trabalhadores
da educação, para identificar casos
de violência sexual contra crianças
e adolescentes. Em mais de um ano
de atividades, cerca de 700 pessoas
foram alcançadas pela iniciativa.
Recentemente, o caso da menina
capixaba de 10 anos chocou o Brasil.
Ela foi abusada, supostamente pelo
tio, engravidou e foi submetida a
aborto. E todas essas atrocidades
reascenderam o debate sobre o tema.
Mas a brutal violação de direitos não
se restringe apenas ao Espírito Santo.
Ainda de acordo com o Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, no
Maranhão, em 2018, ocorreram quase
1.200 crimes de estupros e a maioria
das vítimas é de meninas de até 13
anos.
Para o defensor público Davi Rafael
Veras, um dos titulares do Núcleo de
Defesa da Criança e do Adolescente
(NDCA) e coordenador da campanha
de enfretamento à violência contra

crianças e adolescentes da DPE,
episódios como esse evidencia o
perfil da violência sexual no Brasil.
“Estamos diante de um caso
clássico de abuso, onde o agressor
é uma pessoa próxima à família, e
cuja violência aconteceu de forma
reiterada, desde os 6 anos, ou seja,
na primeira infância, fase crucial na
formação de qualquer indivíduo. Para
piorar, essa criança foi revitimizada,
exposta em redes sociais, o que
pode inibir a denúncia”, lamentou
o defensor, esclarecendo que a
menina e a família buscaram um
direito ao solicitar o aborto legal.
“Decisão acertada e amparada em lei,
principalmente, pela incapacidade
fisiológica de uma criança de 10 anos
conceber outra, colocando em risco a
sua própria vida”.
Davi Veras alertou, ainda, para a
necessidade de fortalecimento da
rede de defesa e proteção, frente ao
contexto da pandemia, onde muitas
crianças e adolescentes, sem escolas e
creches funcionando, ficam isoladas,
outro complicador no pedido de ajuda
por parte das vítimas.
“A quarentena, certamente, nos
impôs e continua nos impondo
um desafio muito maior, uma vez
que temos muito mais crianças
expostas a este tipo de violação,
é o que alguns estudos nacionais
já sugerem”, destacou o defensor
público, lembrando que a campanha
da Defensoria de enfrentamento à
violência sexual também precisou
ser reformulada, nesse período
onde todos precisaram manter o
distanciamento social e hoje segue
com flexibilizações.

Alunos das unidades escolares também se envolveram nas atividades
de conscientização sobre o combate à violência contra crianças e
adolescentes

CAMPANHA
Entre as 700 pessoas alcançadas
pelas capacitações desenvolvidas
pela DPE, por meio do NDCA,
e com o apoio da Assessoria de
Projetos Especiais da instituição,
estão também conselheiros tutelares,
técnicos da assistência social, agentes
comunitários de saúde, familiares e
responsáveis da Grande ilha. Integram
também as atividades da campanha
palestras direcionadas aos pais com
enfoque na prevenção, a criação de
mecanismos de denúncia anônima
ou através de meios de notificação
à rede de proteção que preservem a
integridade dos profissionais, dentre
outros.
No balanço de ações da campanha,
muitas comunidades de São Luís
beneficiadas, dentre elas João de
Deus, Anil, Liberdade, ItaquiBacanga, com destaque para a UEB
Henrique de La Roque Almeida, o
Colégio Mario Andreazza, a Escola
Comunitária João de Deus, o Centro
Educacional Chapeuzinho Vermelho,
o Centro Integrado do Rio Anil, além
da Escola Municipal de Governo.
Rodvania Macedo, diretora da UEB
Henrique de La Roque Almeida,
situada no bairro Vila Embratel, na
área Itaqui-Bacanga, foi uma das
participantes da capacitação realizada,
no início deste ano. Para ela, a
formação ofertada pela Defensoria
facilitou o desempenho desse
importante papel dos educadores
na identificação e notificação dos
casos de violência praticados contra
crianças e adolescentes. “Saber
quais os procedimentos devemos

tomar nestes casos tem feito toda a
diferença. Nós, educadores, podemos
contribuir muito na luta contra a
violência, identificando situações,
encaminhando, ouvindo e acolhendo
a família”, disse a gestora escolar.
Segundo o defensor-geral Alberto
Bastos, a campanha está alinhada
com as diretrizes da Administração
Superior, priorizando a aproximação
com a comunidade em tutelas
que podem beneficiar um número
maior de pessoas. “O combate à
violência sexual contra a criança e o
adolescente é uma prioridade nossa,
mesmo antes do caso da menina de
10 anos do Espírito Santo ganhar
repercussão nacional. Na verdade,
este triste episódio só nos mostra
que estamos no caminho certo e que,
juntos da comunidade e da rede de
enfrentamento, poderemos vencer
essa batalha”, assinalou.

PARCERIAS
Para ampliar o alcance das ações,
a Defensoria vem articulando
a celebração de parcerias com
diferentes instituições, como a
Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular
(Sedihpop) e o UEMANet - Núcleo
de Tecnologias para Educação da
Universidade Estadual do Maranhão
(Uema).
No caso da Universidade, já se
avizinha o lançamento do curso
aberto “Violência contra Crianças
e Adolescentes: Enfrentamento
em Rede”, com a conclusão da
composição do e-book (livro digital),
que norteará as vídeo-aulas on-lines e
gratuitas oferecidas à comunidade.

Mudança de comportamento da criança pode indicar abuso
Para a psicóloga da DPE/MA,
Márcia Serra, os traumas vividos
por uma vítima de violência sexual,
independente da faixa etária, causam
muito sofrimento e podem demandar
acompanhamento terapêutico
constante. O comprometimento
pós-traumático é tão sério que a
literatura científica mostra que
18% dos episódios de suicídios
tem entre as causas a violência
sexual. Isso pode estar relacionado
ao sentimento de culpa carregado
pelas vítimas, que potencializa a
dor, e ainda se torna gatilho para que

crianças e adolescentes desenvolvam
síndromes, com a do silêncio.
Ainda segundo a psicóloga da
DPE/MA, Márcia Serra, além da
assistência prestada às vítimas,
sua área de atuação também se
preocupa em disseminar orientações
que possam ajudar a sociedade,
em especial pais e responsáveis,
a identificar os sinais deste tipo
ocorrência. Para tanto, ela disse que
é necessário ficar atento a certos
tipos de comportamento típicos de
quem pode estar sofrendo abuso
sexual.

Márcia afirmou que as crianças
são muito transparentes e algumas
atitudes, incomuns no seu
comportamento até então, podem
indicar que algo não está bem.
“Neste contexto, alguns sintomas
mais recorrentes é a introspecção,
onde a criança começa a querer se
isolar, se esconder. Muitas vezes,
elas passam a apresentar episódios
recorrentes de choro e ainda passam
a ter um sono muito agitado,
queixando-se de pesadelos”, alertou.
Marcia acrescentou ainda que é
importante observar as pessoas que

as crianças não querem mais estar
perto, evitando o convívio. “Outro
aspecto que pode ser prejudicado
é o rendimento escolar. Portanto,
vale muito a pena os pais avaliarem
uma possível relação entre a queda
no desempenho dos alunos com
possíveis abusos”, esclareceu,
destacando que estreitar os laços
de proximidade e confiança com o
filho pode ser a chave para fazer a
criança conversar sobre o assunto
e até mesmo afastar uma possível
investida por parte do agressor.

Anuncie aqui sua live.

15 anos
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Censo Pré-Natal

Lançado aplicativo que
vai auxiliar o combate à
mortalidade infantil no MA
O Ministério Público do Maranhão
lançou, na manhã dessa sexta-feira
(21), na sede da Procuradoria
Geral de Justiça, no Calhau,
o aplicativo Censo Pré-Natal,
desenvolvido por meio da parceria
com a Defensoria Pública do
Estado do Maranhão (DPE-MA),
as Secretarias de Estado da Saúde
e Extraordinária de Articulação
das Políticas Públicas, a Secretaria
Municipal de Saúde de São
Luís, a Sociedade de Pediatria
e Puericultura do Maranhão
e o Hospital Universitário
da Universidade Federal do
Maranhão. A ferramenta tem como
principal objetivo auxiliar no
combate da mortalidade infantil
no estado.
Na ocasião, foi assinada a adesão
oficial do MPMA e da Associação
de Ginecologia e Obstetrícia
do Maranhão ao Termo de
Cooperação Técnica celebrado
entre diversas instituições.
A implantação e análise dos
dados do Censo Pré-Natal, um
instrumento de escuta qualificada,
busca melhorar a assistência ao
pré-natal, parto, nascimento e
transporte sanitário, resultando em
mais qualidade na atenção básica
prestada pelos municípios.
De acordo com o Termo assinado
nessa sexta-feira, cabe ao
Ministério Público do Maranhão
fornecer e gerenciar o aplicativo
para coleta de dados, no qual serão
cadastradas informações pessoais
de gestantes e dos recém-nascidos.
O aplicativo também será capaz de
gerar relatórios gerenciais.
Atualmente, o Maranhão é o
segundo estado do país em casos
de mortalidade infantil. Essa taxa
é indicada pelo número de mortes
antes de completar um ano de
idade. No Estado, conforme o
IBGE, esse índice é de 20,3 óbitos
para mil nascidos vivos, enquanto
no país é de 12,4.
Durante a assinatura do Termo,
o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, ressaltou a
importância do trabalho em
conjunto entre as diversas
instituições. “Temos que trabalhar
para o povo. Nosso esforço tem
sido para melhorar os indicadores
sociais e fazer o nosso estado
crescer”, afirmou.
A coordenadora do Centro
de Apoio Operacional da
Saúde (CAOp Saúde), Ilma de

DIVULGAÇÃO

PROC. Nº 100/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº
14/2020

Data/Hora de Abertura
04/09/2020 – 10h00min.
Menor Preço/item

Objeto: Registro de Preço para Contratação de Empresa Especializada para
Prestação de Serviços de Manutenção Predial
Alto Parnaíba - MA, 19 de agosto de 2020. Jose Melo de Oliveira Junior – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL,
do Município de Alto Parnaíba - MA, avisa aos interessados que realizará na sede
da Prefeitura Municipal situada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/
MA, Licitações Públicas na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme abaixo
discriminadas, na forma da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 13.979/2020,
Decreto Municipal nº. 005, de 04 de janeiro de 2017, Decreto Municipal nº 007, de 06 de
janeiro de 2017, Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar
nº 123/2006, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00
às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos no portal da
transparência pelo site http://transparencia.altoparnaiba.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce, pelo e-mail comissaodecplap@gmail.com, telefone 99 984734868 e/ou in
loco. Esclarecimentos adicionais nos mesmos endereços acima citados
PROC. Nº 096/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020

Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula; e o procurador-geral, Eduardo Nicolau, assinaram Termo
Paiva Pereira, fez uma breve
apresentação do aplicativo e
lembrou que, embora o Sistema
Único de Saúde (SUS) tenha
diversos mecanismos de coleta
de dados, essas informações não
chegam aos órgãos fiscalizadores,
como o Ministério Público e a
Defensoria Pública de forma
imediata. “Temos a atribuição para
o enfrentamento da mortalidade
infantil e, com esse aplicativo, o
problema deixa de ser ‘invisível’,
disse.
O vice-presidente da Associação
do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem),
Reinaldo Campos Castro
Júnior, destacou a importância
da sinergia existente entre
Ministério Público, Defensoria
Pública e Poder Executivo na
busca pelo fortalecimento do
sistema de saúde. “Temos aqui
um instrumento que coloca a
tecnologia em favor de nossa
população”, comemorou.
Marynea Silva do Vale, presidente
da Sociedade de Pediatria e
Puericultura do Maranhão,
comentou sobre os elevados
índices de mortalidade infantil
no Maranhão, ressaltando que
54% dos óbitos ocorrem ainda

na primeira semana de vida.
Segundo ela, o Censo Pré-Natal
atua em conformidade com dois
nortes da Sociedade de Pediatria
e Puericultura: a qualificação
profissional e a defesa da infância.
Já a presidente da Associação
de Obstetrícia e Ginecologia do
Maranhão, Erika Krogh, lembrou
que os índices de mortalidade
materna no estado também são
bastante elevados. A falta de
um pré-natal adequado e más
condições de transporte também
impactam sobre a vida das
mulheres. Para ela, os dados
levantados pelo sistema também
poderão contribuir para reduzir
esses índices.
O defensor público-geral, Alberto
Pessoa Bastos, parabenizou todos
os envolvidos, enfatizando que a
luta contra a mortalidade infantil
é antiga no Maranhão. Para o
defensor público, um dos grandes
benefícios do novo sistema é
trazer transparência aos dados,
encaminhando-os diretamente aos
órgãos fiscalizadores. “A união de
todos mostra que queremos mudar
a nossa realidade”, pontuou.
O secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, ressaltou
a importância da maturidade

institucional, que permite o
diálogo entre as instituições para
a solução de problemas. Para
Lula, além de fomentar os órgãos
de controle, os dados levantados
também contribuirão para a
avaliação e direcionamento das
políticas públicas. “Somente
com políticas de saúde e sociais
podemos mudar essa realidade”,
avaliou.

APLICATIVO
O aplicativo Censo Pré-Natal
permitirá um diagnóstico mais
preciso de possíveis causas da
mortalidade infantil no Maranhão
e melhorar as políticas públicas
para o enfrentamento do problema,
a partir de intervenções mais
precisas das instituições que têm
como objetivo defender o direito
à vida.
Com o instrumento, as unidades
de saúde poderão cadastrar
informações pessoais da gestante
e do recém-nascido, dados sobre o
parto, o pré-natal, procedimentos
sobre o transporte do recémnascido, entre outros itens que irão
compor a notificação eletrônica,
para o promotor de justiça e para
o defensor público de onde reside
a gestante.

Consórcio Tegram anuncia início de segunda fase de operações
O governo do Maranhão e o
Consórcio Tegram realizam, nesta
segunda-feira (24), às 16h, coletiva
de imprensa para o lançamento
da segunda fase de operações
do Tegram, que ampliou sua
infraestrutura no Porto do Itaqui,
em São Luís, com a instalação de
um novo shiploader e duplicação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL,
do Município de Alto Parnaíba - MA, avisa aos interessados que realizará na sede
da Prefeitura Municipal situada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/
MA, Licitações Públicas na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme abaixo
discriminadas, na forma da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 13.979/2020,
Decreto Municipal nº. 005, de 04 de janeiro de 2017, Decreto Municipal nº 007, de
06 de janeiro de 2017, Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei
Complementar nº 123/2006, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus
Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente
ou obtidos no portal da transparência pelo site http://transparencia.altoparnaiba.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, pelo e-mail comissaodecplap@gmail.
com, telefone 99 984734868 e/ou in loco. Esclarecimentos adicionais nos mesmos
endereços acima citados

da moega ferroviária e das esteiras
transportadoras, com conexão a
um novo berço de atracação.
O Porto do Itaqui avança para um
novo estágio de crescimento com
a expansão do Tegram e fortalece
sua importância como líder no
escoamento da produção do Arco
Norte do país, o que contribui para

o desenvolvimento do Maranhão
ao longo da extensa cadeia de
negócios que liga a região do
Matopiba (área produtora de
grãos, formada por terras dos
estados de Tocantins, Maranhão,
Piauí e Bahia) aos mercados
internacionais.
Com os investimentos do

Consórcio Tegram no porto
público maranhense, agora, é
possível realizar embarques
simultâneos de grãos pelos berços
100 e 103, além do 105, operado
pela VLI, elevando a capacidade
do Itaqui para movimentar até 20
milhões de toneladas de grãos por
ano.

Data/Hora de Abertura
04/09/2020 – 13h00min.
Menor Preço/item

Objeto: Aquisição de Consultório Odontológico, para atender as necessidades
de Assistência Odontológica do Município de Alto Parnaíba/MA, oriundas de
transferência voluntária para o aparelhamento dos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO),
Alto Parnaíba - MA, 19 de agosto de 2020. Jose Melo de Oliveira Junior – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município de Alto Parnaíba - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura
Municipal situada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA, Licitações Públicas
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme abaixo discriminadas, na forma da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 13.979/2020, Decreto Municipal nº. 005, de 04 de janeiro
de 2017, Decreto Municipal nº 007, de 06 de janeiro de 2017, Lei Federal 8666/93 e suas
alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas pertinentes à
espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos no portal da transparência pelo site http://transparencia.altoparnaiba.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce, pelo e-mail comissaodecplap@gmail.com, telefone 99
984734868 e/ou in loco. Esclarecimentos adicionais nos mesmos endereços acima citados
PROC. Nº 65/2020
PREGÃO PRESENCIAL EM
SRP 15/2020

Data/Hora de Abertura
04/09/2020 – 08h00min.
Menor Preço/item

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada
para eventual e futura aquisição de aparelhos de ar condicionados tipo SPLIT
e PORTÁTIL, para atender ao interesse dos órgãos públicos vinculados à
Administração Pública Municipal de Alto Parnaíba/MA
Alto Parnaíba - MA, 19 de agosto de 2020. Jose Melo de Oliveira Junior – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 024/2020 – SRP
A Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por
item, tendo por objeto o registro de preços visando à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de EPI’s e
insumos hospitalares, para o combate do surto do coronavírus (COVID-19), de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro
de 2020, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. A
realização do certame está prevista para o dia 27 de agosto de
2020 às 09h00min – horário de Brasília. O recebimento das
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente
por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.
gov.br - UASG 980961. O edital completo está à disposição dos
interessados nos sites: www.acailandia.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.
br. Comissão Central de Licitação – CCL Açailândia/MA, 19 de
agosto de 2020. Vitor Magalhães Sampaio Pregoeiro.
COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
O Consórcio do Alumínio do Maranhão - Alumar torna público, que
REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais – SEMA, em 20/08/2020 Autorização para Perfuração de Poço
Tubular, localizada na Av. Engenheiro Emiliano Macieira, s/n, Km 18,
Distrito Industrial de Pedrinhas no município de São Luís/MA, para uso
industrial, conforme processo 115822/2020.
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Pecus

Operação cumpre 29 mandados de prisão contra
membros do PCM em sete cidades do Maranhão
A ação policial teve como objetivo combater o tráfico de drogas, praticado
pelos faccionados, principalmente na Baixada Maranhense
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Operação contou com 190 policiais civis e resultou na prisão de 29 pessoas, apreensão de drogas, armas e munições

Uma operação da Polícia Civil, na madrugada
dessa sexta-feira (21), resultou no cumprimento
de mandados de prisão contra 29 integrantes
da facção criminosa Primeiro Comando do
Maranhão (PCM), que seriam responsáveis
por tráfico de drogas na baixada maranhense.
Também foram apreendidas drogas, armas e
munições; e cumpridos 36 mandados de busca e
apreensão em sete cidades do estado.
Durante coletiva de imprensa, na sede da
Polícia Civil, em São Luís, na tarde de ontem,
o delegado Armando Pacheco, titular da
Superintendência Estadual de Investigações
Criminais (Seic), explicou que as investigações
tiveram início no começo de 2019, quando o
chefe da organização na região foi preso em
Guimarães. “Ele continuou comandando o
tráfico de drogas, crimes de roubo e homicídios,
mesmo preso. Conseguimos identificar os
principais membros que estavam na baixada
maranhense e que eram responsáveis por
repassar as ordens do grupo aos soldados da

organização, como são chamados, os que
executavam os crimes. A Superintendência
Estadual de Repressão ao Narcotráfico foi
fundamental para o levantamento dos alvos, que
já eram monitorados por eles ”, pontuou.
Segundo Armando Pacheco, dos 29 mandados
cumpridos, seis foram a suspeitos que já
estavam presos no Complexo Penitenciário de
Pedrinhas. Entre os capturados, que não tiveram
os nomes divulgados pela polícia, estava o
irmão de um policial militar reformado. “Ele
atuava como armeiro da facção, consertava as
armas de fogo que dava sustento às atividades
criminosas do grupo. A maior parte das armas
foi localizada na capital maranhense, na casa do
PM reformado”, disse o delegado.
Além de São Luís, as prisões dos suspeitos
ocorreram nas cidades de Pinheiro, São Bento,
Central do Maranhão, Guimarães, Mirinzal e
Turilândia. Nos locais, os policiais prenderam
cinco em flagrante pelos crimes de tráfico de
drogas e posse de arma de fogo; e encontraram,
além das drogas e armas, diversos pertences
que serão analisados visando identificar a

PM apreende carga de cigarros e prende
quatro em porto na zona rural de São Luís
Na noite de quinta-feira (20),
policiais militares prenderam
quatro pessoas e apreenderam
uma carga de cigarros em um
porto clandestino, localizado
na comunidade Batata, região
do bairro Itapera/Maracanã, na
zona rural de São Luís. Três
caminhões e uma embarcação
utilizados para o transporte do
produto foram apreendidos.
Segundo o tenente-coronel
Renato Abrantes, comandante
do 21º Batalhão da Polícia
Militar, um levantamento já
estava sendo realizado na
região, após informações de que
dentro da mata fechada alguns
locais estavam sendo limpos
com máquinas e estariam sendo
DIVULGAÇÃO

abertos portos clandestinos.
Durante a ação, foram
encontradas mais de 35 pessoas
descarregando caixas que
estavam em um barco, e levando
para dentro dos caminhões. Os
militares foram recebidos a tiros.
“Foram quatro pessoas detidas,
sendo dois moradores da Vila
Sarney e os outros dos estados de
Pernambuco e Alagoas”, explicou
o comandante.
Os dois maranhenses
trabalhavam como carregadores,
enquanto os de fora do estado
seriam motoristas dos caminhões.
Conforme o tenente-coronel,
eles relataram que foram
contratados e a carga seria levada
para a cidade de Caxias. Não

participação de mais pessoas na facção.
Para o delegado geral da Polícia Civil,
Leonardo Diniz, a ação foi bastante eficiente e
exitosa, visto que em um único dia mais de 20
faccionados foram tirados de circulação em uma
região onde as organizações estão tentando se
instalar no Maranhão.

OPERAÇÃO PECUS
Coordenada pelo Departamento de Combate ao
Crime Organizado (DCCO) da Seic, a operação,
intitulada Pecus, contou com a participação
de 190 policiais civis, do interior e da capital
maranhense; e 57 viaturas. O nome da operação
significa gado em latim, e foi utilizado porque
nas ações de traficância, os investigados
simulavam comercializar gado para dar a
aparência de legalidade em suas transações.
Após os procedimentos de praxe, os
investigados foram encaminhados às unidades
prisionais, onde aguardarão à disposição do
Poder Judiciário. Eles responderão pelos crimes
de roubo, tráfico de drogas, homicídios e
organização criminosa.

DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Quatro pessoas foram presas, um barco e três caminhões foram
apreendidos, durante a ação que flagrou o transporte da carga de cigarros
foi informado de qual local o
material estava sendo trazido.
Munições e armas de grosso
calibre, entre eles um fuzil
pertencente à Polícia Militar do
Pará; e um celular via satélite
também foram apreendidos no

local.
Todo o material encontrado
passará por perícias técnicas,
visando identificar se a carga é
original ou contrabandeada. A
Polícia Civil segue investigando
o caso. (AIDÊ ROCHA)

Marido que jogou água quente em vereadora se entrega à polícia

André e a vereadora Dudu
Coelho, que foi queimada por
ele com água quente

Weverton propõe suspensão da
contagem dos prazos de validade de
concursos durante pandemia
Suspender a contagem dos prazos
de validade dos concursos públicos
federais até o dia 31 de dezembro
de 2021. Esta é a proposta do
Projeto de Lei (PL 4.109/2020)
apresentado pelo senador Weverton
(PDT-MA). O objetivo do texto
é alinhar o prazo de prorrogação
da suspensão dos concursos,
atualmente previsto pela Lei
Complementar 173, de 2020, até
o fim do decreto de calamidade
pública por causa do coronavírus,
em 31 de dezembro de 2020, com
o prazo dos efeitos da própria
lei complementar, que tem fim
previsto para um ano mais tarde.
A lei complementar, publicada em
27 de maio, criou um regime fiscal
provisório para o enfrentamento
da pandemia, buscando o
reequilíbrio das finanças públicas
por meio da adoção de medidas
como a suspensão do pagamento
de dívidas de estados e municípios
com a União, da distribuição
de recursos públicos para o
combate à doença e da restrição
ao crescimento das despesas
públicas, especialmente com a
folha de pagamento dos servidores
e empregados públicos, além da

proibição de criar cargo, emprego
ou função que implique aumento
de despesa.
“Há uma suspensão incompleta de
prazos que precisa ser corrigida.
Por isso, apresentei a proposta”,
declarou o parlamentar.
O projeto prevê a suspensão da
contagem dos prazos de validade
dos concursos públicos federais
já homologados na data da
publicação do Decreto Legislativo
6, de 2020, até o término da
proibição do aumento de despesa
com pessoal previsto na lei
complementar, ou seja, até o fim
do próximo ano.
“Neste cenário de incertezas e
inseguranças, não é razoável
permitir que os concursos públicos
percam os prazos de validade,
gerando um gasto desnecessário
de recursos públicos com a
realização de novos certames”,
explicou o parlamentar.
De acordo com a proposta
apresentada pelo senador, os
prazos dos concursos voltariam
a correr a partir do dia seguinte
ao término da proibição de
contratação, em 1º de janeiro de
2022.

Brasil abre vagas com carteira
pela primeira vez desde fevereiro
O Brasil quebrou a sequência de quatro meses seguidos registrando
perda de vagas e encerrou julho com saldo de 131.010 postos de
trabalho formal abertos. O resultado dos sete primeiros meses do ano,
no entanto, continua negativo. São 1,1 milhão de vagas com carteira
assinada fechadas.
O desempenho de julho, apresentado pelo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), sugere o começo de uma
recuperação no mercado de trabalho do país, que tem, segundo o IBGE,
12,3 milhões de desempregados. O número de pedidos de segurodesemprego na primeira quinzena de agosto também caiu.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os dados indicam
recuperação econômica: “A queda foi abrupta no início. A volta é
um pouco mais lenta, mas é segura. Nós estamos bastante animados
com isso”. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado
em mensagem divulgada nas redes sociais. “É o Brasil voltando à
normalidade”, afirmou.

Gilmar suspende operação e inquéritos
contra Banqueiro aberto a partir da
delação de Palocci

Peritoró
Na tarde de quinta-feira (20), na
companhia dos advogados, André
Coelho, marido da vereadora
Lionete Araújo, conhecida como
“Dudu Coelho”, se apresentou na
delegacia de Peritoró. Ele é suspeito
de jogar água quente no rosto e
parte do corpo da esposa, durante
uma discussão, na quinta-feira (13).
Segundo o delegado Fábio
Cordeiro, que investiga o caso,
contra ele havia um mandado de
prisão preventiva expedido e o
mesmo já se encontra no presídio
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de Coroatá, onde aguardará à
disposição da justiça.
Ainda de acordo com o delegado,
André Coelho, que é ex-vereador
da cidade, responderá pelo crime de
lesão corporal gravíssima por causar
deformidade permanente na vítima.
Um dia após ter sido vítima do
marido, a vereadora denunciou o
caso na delegacia do município. Em
depoimento, ela disse que o homem
agiu por ciúmes e que já estava
sofrendo violência psicológica há
quase quatro anos. Uma medida

protetiva de urgência, em favor
dela, também foi solicitada, na
ocasião.
Em um áudio que circula nas redes
sociais, André Coelho alegou ter
descoberto que a companheira
estava tendo um caso extraconjugal
há mais de um ano, e, ainda,
confessa ter jogado a água quente
durante a briga. “Não era para
ter feito isso. Era para ter largado,
mandado embora”, disse o exvereador, ao tentar se justificar.
(AR)

O ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Federal,
suspendeu os efeitos de uma
busca e apreensão de 2019 em
endereços ligados ao banqueiro
André Esteves e a tramitação de
dois inquéritos abertos a partir
da operação. A investigação teve
origem na delação premiada do
ex-ministro Antonio Palocci.

Gilmar afirmou que os mandados
são ilegais, e os inquéritos,
baseados em fatos genéricos.
Na semana passada, a Polícia
Federal informou que não há
provas sobre as afirmações de
Palocci referentes à suposta
propina ao ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva que seria
administrada por Esteves.

PF publica norma que autoriza
compra de até 4 armas por pessoa
A Polícia Federal publicou ato normativo que reduz a burocracia para
a concessão de porte e posse de armas de fogo. O ato aumenta para
quatro o número de armamentos permitidos para a compra e amplia para
dez anos o prazo de validade do registro. A instrução tem a finalidade
de adequar os procedimentos internos aos decretos do governo Jair
Bolsonaro sobre o tema.
Na quinta-feira, Bolsonaro citou a norma em transmissão ao vivo
nas redes sociais. Ele disse que o tempo para a PF deferir ou não as
solicitações de posse de armas diminuiu em um terço após a saída de
Sergio Moro do Ministério da Justiça.

Cinco são presos pela Polícia Civil em Balsas
Na manhã dessa sexta-feira
(21), cinco pessoas foram presas
durante a Operação Tolerância
Zero, realizada na cidade de
Balsas. O objetivo da ação era o
cumprimento de seis mandados
de prisão e cinco de busca em
apreensão contra integrantes de
uma facção criminosa suspeitos
da prática de tráfico de drogas,
porte ilegal de arma e homicídio.
De acordo com a Polícia Civil,
as investigações, realizadas pelo
2º Distrito Policial de Balsas,
tiveram início a partir de um
vídeo que circulou nas redes
sociais, no qual três pessoas

exibiam armas de fogo, faziam
apologia a uma facção criminosa
e desafiavam uma organização
rival. Todos foram identificados.
Além das prisões de cinco
suspeitos, com idades entre 20 e
24 anos, um adolescente também
foi apreendido por crime análogo
a tráfico de drogas.
Grande quantidade de drogas,
balanças de precisão, dinheiro,
munições e uma arma de fogo
foram localizadas durante a
operação, que contou com vinte
e um policiais civis de toda a
Regional de Balsas.

(AR)

A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as
obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em
orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em
desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.				
ROMANOS 13:12-14
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Edivaldo reinaugura Parque do Bom Menino
abrindo comemorações dos 408 anos de S. Luís
O prefeito Edivaldo Holanda
Junior reinaugurou, nesse
sábado, 22, o Parque do Bom
Menino, depois de passar por
reforma estrutural, recebendo
novos projetos urbanístico,
paisagístico, de iluminação e
acessibilidade. A reforma do
parque integra o programa São
Luís em Obras e a reinauguração
abre as comemorações pelos
408 anos de São Luís.

PÁG 5

HONÓRIO MOREIRA

Flávio Dino
O Plano Emergencial
de Empregos

Edivaldo com a primeira-dama Camila Holanda e auxiliares percorrem o novo
Parque do Bom Menino, agora totalmente reformado

“Pacto Nacional pelo Emprego: esta é a agenda do Brasil”

Em entrevista ao JP, Flávio Dino
esmiúça pacote de R$ 558 milhões
do plano emergencial de empregos
Em pronunciamento na última
semana, o governador Flávio
Dino anunciou um investimento
de R$ 558 milhões em obras
e compras públicas em todo
o Maranhão. O objetivo do
plano é aquecer a economia
maranhense com empregos,
renda e trabalho entre os
meses de agosto e dezembro
de 2020. Em entrevista
exclusiva ao Jornal Pequeno,
o governador do Maranhão
explica a metodologia, os eixos
do Plano Emergencial e de
que maneira ele contribui com
a economia do Maranhão.
PÁG. 3
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O governo federal informou na sexta-feira que
o Maranhão, no mês de julho, produziu um
saldo positivo de 4.919 vínculos de emprego
celetista, o que representa o maior crescimento
do país em estoque de empregos. Somos, neste
momento, um dos poucos estados que tem
saldo positivo de empregos no ano de 2020.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Edivaldo
Holanda Junior
São Luís sustentável e
moderna
Em minha gestão São Luís tem avançado
em todas as áreas. Uma delas é a limpeza
urbana. Ampliando as políticas neste
setor disponibilizamos o aplicativo
EcoVantagens São Luís, um clube de
vantagens ambiental que funciona através
da troca de resíduos por pontos que poderão
ser transformados em benefícios.
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

“ESPERANÇA COMO
ÂNCORA DA ALMA”
“Temos esta esperança
como âncora...firme e
segura...(Hebreus 6.19)

Flávio Dino falou com exclusividade ao
Jornal Pequeno depois da entrevista virtual
em que apresentou o plano emergencial

CASO MONTE
LÍBANO – PARTE 10

Empreiteiras usadas
para impedir
bloqueios teriam
ligações com
políticos e membros
do Judiciário

PÁG. 11

PGE/MA obtém na Justiça Federal
sentença favorável às obras de
prolongamento da Avenida Litorânea

Tenho dor ciática.
O que devo fazer?
PÁG. 6

KARLOS GEROMY

PÁG. 10

PÁG. 4

Conheça as regras
para liberação dos
pequenos eventos,
a partir do dia 28
PÁG. 3

CYAN

Estado ganhou na Justiça para prosseguir com as obras de prolongamento e
reestruturação da Avenida Litorânea
MAGENTA

YELLOW

Congelamento de
salários dos servidores
que atuam na pandemia
dividiu bancada
maranhense
PÁG. 7
BLACK
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PETINHADAS
*** Na quinta-feira, o governador
Flávio Dino anunciou um Plano
Emergencial de Empregos com
investimentos de R$ 558 milhões em
obras e compras públicas no Maranhão,
entre os meses de agosto e dezembro
de 2020!!! E disse, com todas as letras,
que esse plano “representa um esforço
de várias fontes de recursos” para que
o governo possa cumprir o objetivo de
zerar o efeito recessivo da pandemia do
coronavírus”!!! E mais: que “a meta é
gerar mais de 62 mil empregos, número
de admissões formais semelhante ao
alcançado nesse mesmo período, no ano
anterior”!!! O plano todo foi esmiuçado
por Flávio Dino numa entrevista
exclusiva que o Jornal Pequeno publica
na edição deste domingo!!!
*** E por que Dr. Pêta abre o
Colunaço hoje falando desses vultosos
investimentos???!!! Porque ele requer
toda atenção e cuidado!!! Porque não
basta anunciar e iniciar..., é preciso,
acima de tudo, cobrar, fiscalizar,
constatar se o que o governador
idealizou está realmente sendo colocado
em prática!!! Para, por exemplo,
não acontecer o que se viu na noite
anterior (quarta-feira), horas antes de
Flávio Dino anunciar esse esperançoso
plano, quando um apartamento inteiro
foi completamente destruído e ao
menos dois ficaram parcialmente
danificados com um incêndio que
provocou medo, pânico e angústia
no condomínio Punta Del Este, um
edifício de 15 andares na Rua das
Ararajubas, no Calhau!!! Com toda
certeza, 70% dos estragos provocados
pelo fogo no Punta Del Este teriam
sido evitados se houvesse cobrança e
atenção com os investimentos feitos no
Corpo de Bombeiros do Maranhão!!!
E aí é preciso fazer justiça a Flávio
Dino, porque nunca, no Maranhão, a
Segurança Pública, a Polícia Militar e
o Corpo de Bombeiros tiveram tantos
investimentos como passaram a ter
a partir da sua posse, em janeiro de
2015!!! No Corpo de Bombeiros, por
exemplo, foco do nosso ‘editorial’
de hoje, houve um aumento da sua
estrutura em mais de 100%!!! Em 2014,
o CBMA possuía 19 unidades; hoje são
42, com mais de 1.500 bombeiros em 31
unidades e 11 colégios militares!!! Não
era para ter acontecido o que aconteceu
na noite de quarta-feira no Calhau!!!
Tínhamos um incêndio em apenas um
compartimento de um apartamento no
terceiro andar, a menos de 20 metros
do chão!!! Mas a demora nas ações, a
falta de estrutura, de aparelhamento,
de preparo dos bombeiros..., tudo isso
provocou o estrago maior!!! Sem água,
o Corpo de Bombeiros precisou esperar
por um carro-pipa para poder iniciar as
operações!!!
*** Por volta das 19h, era apenas um
compartimento pegando fogo, devido
a um curto-circuito no ventilador de
teto da casa, ao ser acionado pela
moradora, uma senhora idosa que
escapou com vida por milagre!!! E
era pra ser controlado logo, tivessem
as ações sido rápidas e houvesse ao
menos escadas compatíveis com aquele
momento!!! Mas não havia escadas!!!
Às 19h44, quando um morador
começou a filmar, e com o fogo apenas
no primeiro compartimento, não
havia uma só escada!!! O tempo foi
passando e continuava o fogo só em
um compartimento!!! Depois, com a
chegada do carro-pipa, começaram
a jogar água, mas de muito longe!!!
E vídeos mostram que os jatos,
fracos, não atingiam nem a janela do
compartimento que incendiava; batia
apenas no azulejo do lado de fora,
abaixo da janela!!! Minutos antes
das 20h, o fogo já era visto em outro
compartimento!!! Trinta e seis minutos
após o início do incêndio, vídeos
mostram que não tem uma mangueira
sequer no estacionamento, o que daria
acesso rápido às janelas do apartamento
302!!! Continuava só a primeira
mangueira e alguns bombeiros subiram
ao apartamento do segundo andar e
começaram a jogar água para o andar
de cima!!! Mas os jatos só atingiam
o segundo compartimento, pois uma
coluna larga, externa, impedia de chegar
ao primeiro!!! A água para esse primeiro
compartimento continuava sendo
jogada só de baixo para cima, sem ser
na reta, mas não tinha força para chegar
nem à janela!!! Os bombeiros então
conseguiram duas escadas emprestadas,
com encaixe, e concluíram esse encaixe
às 20h20!!! Mas, mesmo assim, a
escada não chegou até a janela do
primeiro compartimento!!! Às 20h35, o
fogo chega ao terceiro compartimento..,
e às 20h39 já está todo na sala!!! Ou
seja, do primeiro vídeo, às 19h44,
ao de 20h43, o fogo já toma todo o
apartamento!!! É uma hora inteira sem
nenhuma ação eficaz!!! Foi então que
tiveram a ideia de tirar dois carros que
estavam na lateral do prédio, na direção
do apartamento em chamas, e impediam
um dos caminhões do CBMA de se
aproximar mais!!! Um deles foi retirado
‘no braço’, e o outro pelo próprio
dono!!! Foi então que os bombeiros
subiram no caminhão e lançaram um
jato forte de água (de um caminhão de
CYAN

reforço que chegou), e conseguiram
amenizar bastante o fogaréu!!! A ação,
mesmo tardia, provocou aplausos dos
moradores desolados que estavam na
rua, pessoas de pijama, inclusive!!!
Mesmo assim, ainda passou um bom
tempo para debelarem completamente
as chamas!!!
*** O certo é que se houvesse uma ação
mais rápida, equipamentos adequados,
como uma escada magirus, certamente
70% do prejuízo teria sido evitado nos
três apartamentos atingidos!!! À 1h57
surgiram outros focos de incêndio e os
bombeiros tiveram que ficar em alerta!!!
*** Toda a ação inicial se resumiu a
UMA MANGUEIRA, jogando água que
nem atingia a parte interna do primeiro
compartimento, e os bombeiros na
sacada do ap de baixo jogando água
já, com muito esforço, para o segundo
compartimento, sem condições
de atingir o primeiro por causa da
larga coluna externa que dividia os
compartimentos.
Foi mais de uma hora de tempo
perdido...
*** Quando os vídeos começaram
a ser feitos já havia três caminhões
do Corpo de Bombeiros, mas sem
estrutura suficiente para o tamanho do
problema!!!
*** Há de se ressaltar, no entanto,
o esforço dos bombeiros!!! Como
um próprio morador relatou, dava
para ver nos olhos desses homens a
vontade de resolver o problema!!! No
entanto, infelizmente eles não tinham
as condições adequadas para fazê-lo, e
ficaram perdidos em meio a um sinistro
que ficará marcado para sempre na vida
desses moradores, principalmente dos
que perderam a casa ou ficaram com ela
parcialmente destruída!!!
*** Todo esse relato foi baseado em
vídeos sequenciados que estão em poder
do Dr. Pêta, com o devido registro
de todos os horários!!! É lamentável
que um governo invista tanto numa
instituição e na hora que as pessoas
que pagam impostos precisam dela não
conseguem obter a resposta adequada!!!
*** O Maranhão só vai ter jeito quando
as pessoas deixarem de ir em ‘ondas’,
de faltar com a verdade e de deturpar
fatos, como se viu, recentemente, com a
notícia da construção de cabines íntimas
nos presídios do estado!!! O próprio
Flávio Dino explicou: “Este é um
recurso federal. Quem aprovou o projeto
foi o Ministério da Justiça e o dinheiro
é do Fundo Penitenciário Nacional, só
pode ser aplicado em penitenciárias.
São R$ 50 milhões de investimento.
Estamos tramitando há dois anos
com isso, desde o Governo Temer,
carregando esses projetos para Brasília,
e tem várias obras”, disse o governador
maranhense numa entrevista, esta
semana, ao programa Ponto e Vírgula,
da Difusora FM!!! Ressaltou Flávio
Dino que o estado está cumprindo a Lei
de Execução Penal!!! E nessa lei está
incluído o direito a visitas íntimas nos
presídios!!! Confundem e deturpam
tudo!!! Para os adversários não só do
governador, mas, principalmente, do
Maranhão, a visita é necessariamente
sexual!!! “Quem disse isso? É um
espaço para famílias, está na lei, e tem
resolução do Conselho Penitenciário
Nacional mandando, que é do Governo
Federal”, ressaltou Flávio Dino!!!
Lamentável!!!
*** Pense numa confusão grande depois
que um arquiteto e urbanista anunciou,
num grupo de Whats App, que teve seu
facebook “raqueado”, e denunciou que
o ‘gaiato’ estava publicando mensagens
homoafetivas em nome dele!!! Pense!!!
Não bastassem algumas ‘gozações’ e
sugestões, inclusive para que mudasse
a senha ou retirasse as mensagens,
ainda aparece um dono de empresa
de construção, ‘inimigo’ da ‘vítima’,
‘tascando’ ele de ‘bofe velho’ nas redes
sociais!!! Rapaz, aí já é chamar ‘pra
engatar’, hahahahahahahahahaha!!!
Nem o ‘Presidente’ de verdade, lá do
Planalto, chegaria a tanto!!! Esse aí já
gosta de confusão, viu???!!! ‘Siô’, já
não bastaram os ‘balacobacos’ com
metade da ‘velha guarda’ do Bar da
Rosa, ali pras bandas da ‘TrípliceFronteira’, no Olho D´Água; das obras
do João Goulart...???!!! Eu sei, meu
amigo, que a tendência, neste domingo,
com o assunto ‘fumegante’, é lotação
total no ‘Bar da Rosa!!!
*** Falar em ‘Tríplice-Fronteira’, não
é que o animado espaço de muitas
confusões, conversas ‘jogadas fora’,
‘tititis’ e grogues homéricos está de
luto!!! Pois é..., ‘quebraram uma
perna’ do ‘tripé’!!! Com as obras do
prolongamento da Litorânea, ‘foi-se
embora’ o famoso e tradicional ‘Kanto
A’, recanto das belas ‘primas’ e de
“jovens, médios e coroas” sedentos
de momentos prazerosos, como os
saudosos Lanlam e Chicão; Shell,
Gato de Madame, Comodoro, Carlos
Presidente Brabo, ‘seu’ Farias, Nelson
Pastoral do Grogue, Manezinho...!!!
Quantas e quantas ‘notícias’ para o Dr.
Pêta não saíram daquela calçada lateral,
nos fins de tarde ‘iluminados’ por belas
‘donzelas’ que para lá se dirigiam para
‘consolar’ e animar os frequentadores
depois de um longo dia de trabalho,
MAGENTA

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS
2003 - Foguete VLS explode e deixa
21 mortos na Base de Alcântara

Capa do Jornal Pequeno da edição de 23 de agosto de 2003
Completou 17 anos neste sábado (22) a maior tragédia do programa espacial
brasileiro: a explosão do foguete VLS-1 V03, que resultou em 21 mortos no
Centro de Lançamentos de Alcântara (CLA).
Era uma sexta-feira – 22 de agosto de 2003 – e o Jornal Pequeno saiu com esta
manchete na capa: ‘Catástrofe – 21 mortos em explosão de foguete na Base de
Alcântara – Jornal O Estado do Maranhão levanta suspeita de sabotagem, horas
antes da tragédia’.
Diz a chamada de capa do JP: Terminaram em tragédia os últimos preparativos
para o lançamento do terceiro protótipo do Veículo Lançador de Satélites - o
foguete VLS-1 V03 -, no Centro de Lançamentos de Alcântara.
Uma explosão matou 21 pessoas, segundo informou oficialmente o Ministério
da Defesa. O foguete explodiu às 13h30, segundo informou o Centro de
Comunicação Social da Aeronáutica.

SUSPEITA DE SABOTAGEM
Em sua edição desta sexta-feira (22), horas antes da tragédia, o jornal O Estado
do Maranhão, de propriedade do presidente do Congresso Nacional, senador José
Sarney, levantou suspeitas de sabotagem em torno da operação para lançamento
do VLS:
“Engana-se quem pensar que a operação em que se prepara o lançamento de
mais um foguete do tipo VLS em Alcântara está limitada à movimentação de
especialistas em parafernália tecnológica espacial.
Em paralelo, e com igual intensidade, está em andamento uma outra operação,
esta comandada pelo setor de inteligência do Programa Espacial Brasileiro e
destinada a prevenir conta improváveis, mas não impossíveis ações de sabotagem”
– divulgou, em editorial, o jornal de propriedade do presidente do Senado, José
Sarney. Na época, o JP publicou na íntegra este editorial, intitulado ‘Suspeita no
ar’.
Na edição de 3 de setembro de 2003, a revista CartaCapital publicou reportagem
de capa, com o título ‘Alcântara – Crônica de um desastre anunciado’. Corte
de verba e redução de pessoal eram “sérios riscos”, alertava estudo da Escola
Superior de Guerra, em 2002. Enquanto isso, Europa, Japão e EUA disputam
Marte.
O Centro de Lançamento de Alcântara foi inaugurado em 1º de março de 1983 e
serviu como substituto para o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, no
Rio Grande do Norte.
Após quase 30 decolagens feitas da base de lançamento de Alcântara, um terrível
acidente com o foguete VLS-1 V03 da missão SATEC deixou 21 mortos, todos
funcionários do Centro Técnico Espacial (CTA) de São José dos Campos, no
estado de São Paulo.
Um incêndio seguido por uma explosão foi causado pela ignição acidental de um
dos quatro motores do foguete brasileiro, conforme relatou o ministro da Defesa
na época, José Viegas.
O acidente aconteceu três dias antes da data prevista para a decolagem da missão,
22 de agosto de 2003, e pôde ser rapidamente visto por quatro câmeras que
monitoravam cada um dos andares da base de lançamento.
O fogo se alastrou a partir da base do veículo e em segundos tomou todo o
foguete, chegando até sua extremidade superior onde estava o satélite que seria
colocado em órbita. Câmeras externas também mostram a tragédia: é possível ver
a explosão da base onde o veículo estava armazenado pouco depois das 13h26.
O objetivo da missão – também chamada de Operação São Luís – era colocar
em órbita circular equatorial os satélites meteorológicos SATEC, do INPE, e o
UNOSAT, da Universidade do Norte do Paraná.
Segundo o comando do Centro de Lançamento de Alcântara, a tragédia com o
VLS começou com o incêndio causado pela ignição acidental do motor que se
alastrou em velocidade impressionante, chegando a temperaturas de 3 mil graus
Celsius, que derrubou a torre de lançamento sobre o foguete e causou a explosão.
A plataforma onde os 21 técnicos do CTA da Aeronáutica trabalhavam também
ruiu, levando todos a óbito imediatamente.
Muitas investigações foram feitas no local do acidente para determinar as causas
do incêndio e encontrar culpados pelas mortes. As famílias dos técnicos até hoje
lamentam o ocorrido e sentem o esquecimento público do caso e a negligência do
governo no que diz respeito ao amparo que deveriam receber após a perda de entes
queridos.
Algumas pessoas chegaram a cogitar a possibilidade de terrorismo, sabotagem,
especialmente por parte dos Estados Unidos, que teriam propositalmente causado
o acidente para evitar que outros países entrassem no ramo da exploração espacial
— área que os norte-americanos têm dominado após o fim da União Soviética.
No século XXI, o Centro de Lançamento de Alcântara continuou funcionando,
tendo, em 2010, colocado em órbita com sucesso um foguete de médio porte, o
VSB-30, que realizou testes em microgravidade e conseguiu retornar a salvo para
a Terra. Da mesma base também saiu o primeiro foguete de propulsão líquida do
Brasil, em 2014.
YELLOW

dando-lhes o alento da diversão com as
carícias de suas mãos!!! E assim se foi o
‘nosso querido e caliente Kanto A’, mais
quente que a sopa saída do fogo alto e
provada pelos espanhóis!!! No entanto,
enquanto as ‘primas’ e seus ‘clientes’
reclamam, ‘nosso’ Farias deve estar
em alguma praia caliente’, fazendo jus
à ‘bela’ indenização que recebeu para
‘abrir mão’ do seu gostoso ambiente!!!
Muito justo!!!
*** Pior é que, segundo as últimas
informações chegadas ao Dr. Pêta,
já no encerramento desta edição do
Colunaço, com a derrubada do Kanto
A, os ‘caçadores’ já deram um jeito
num ‘Kanto B’, acredita???!!! E
esse não pode ser demolido porque
é cercado de mansões, funciona ao
ar livre, num calçadão da Rua Jaú,
esquina com Paulista, nos fundos do
SESC!!! A ‘fachada’ é de ‘matar de
sorrir’: uma banca com água mineral,
cerveja em lata, aguardente, energético,
preservativos e outros...!!! E ainda
tem um aparato com dois motoqueiros
para os ‘calotes’ no ‘motel calango’,
improvisado num terreno vazio ao
lado, depois das “rapidinhas” com as
novas ‘mariposas’ que ‘pintaram na
área’!!! Se algum ‘coelho’ tentar ‘se
evadir’, as motos saem em disparada,
hahahahahahahahaha!!! E, se duvidar,
tem uma certa ‘nuvem’ dando apoio
aéreo...!!! Não é ‘lá’ um GTA, mas
um GPJ – Gafanhotus Pega Fujão,
hahahahahahahaha!!!
*** Rapaz, e a filha do meu chefe,
hein!!! Pois é..., no sábado para
domingo passado, ao voltar de um
samba na Mário Andreazza, disparou
o celular para uma entrega delivery e
fez um pedido!!! Cansada e ‘dominada’
por umas (dúzias, hahahahahaha) de
caipiroscas, não aguentou o ‘tranco’
e ‘capotou’!!! Lá por volta de 11h,
na manhã seguinte, quando acordou,
foi chamada no interfone do prédio!!!
Da entrada do condomínio, o porteiro
avisou que havia duas refeições para
ela na portaria!!! “Que refeições”?
surpreendeu-se a filha do meu chefe!!!
“Duas refeições que a senhora pediu de
madrugada, quando chegou”, informou
o porteiro!!! “Jesus/Maria/José”...!!!
É..., mas, pensando bem, foi melhor a
‘capotada’ do que a ‘barrigada’ do dia
seguinte, hahahahahahahahahaha!!!
*** Lembram a Petinhada de domingo
sobre uma iniciativa da Escola do
Ministério Público estadual, questionada
por integrantes do parquet, sobre um
curso de mestrado na área de Direito,
fechado com a UNDB (Universidade
Dom Bosco), no valor de R$ 4 mil
mensais, com 50% da inscrição paga
pela instituição???!!! Na queixa,
os reclamantes alertavam que tem
na cidade instituições oferecendo
mestrado na área de Direito com
valores inferiores, a exemplo
da Fucape (Fundação Instituto
de Pesquisa), Ceuma, Fundação
Sousândrade, CECGP (Centro de
Estudos Constitucionais e de Gestão
Pública)..., e que seria de bom alvitre
uma consulta aos preços!!! Pois bem...,
no dia seguinte à publicação, Dr. Pêta
foi procurado por outros integrantes do
Parquet, com as devidas explicações!!!
Segundo estes, “o curso foi pedido pelos
próprios promotores, que não podem
ser liberados das Comarcas para cursos
fora do Estado, pois temos um déficit de
mais de 60 membros. O preço realmente
é um pouco maior. Porém, a qualidade
é bem maior, e foi isso pesou mais na
escolha. A diferença dos cursos não
chega a trezentos reais. Além disso, tem
a nota máxima da Caps”!!! Pronto, aí as
duas versões!!!
*** Rapaz, ‘nego’ já fez muita chacota
com essa liderança momentânea do
Vasco no Campeonato Brasileiro da
Série A!!! “É um cavalo paraguaio...,
daqui a pouco entra pelo cano”,
‘tirou’ um flamenguista enciumado,
numa referência ao artilheiro
Cano, do time cruzmaltino!!!
“Rapaz, o Barcelona levou de 8,
o Vasco lidera o Brasileirão..., o
mundo em 2020 não está normal”,
hahahahahahahahahahaha!!!
*** Essa semana encaminharam ao Dr.
Pêta um ‘vídeo-denúncia’, gravado em
20.08, sobre as obras de recuperação
da MA-006!!! O vídeo mostra uma
caçamba, uma pá mecânica com
trabalhadores colocando barro na via,
e uma ‘pipa’ (um galão manuseado)
para jogar água nos trechos afetados!!!
Procurado, o secretário Clayton Noleto
(Sinfra) reconheceu que realmente
era “inadmissível isso”, que já tinha
conhecimento da situação, que a
empresa já havia sido notificada..., e
ressaltou que o denunciante mandou
apenas parte das obras!!! Para ilustrar,
Noleto encaminhou vídeos mostrando
trechos do Anel da Soja, já em processo
finalização!!! “Essa parte ‘eles’
não mostram’, rebateu o secretário,
afirmando que “de qualquer forma,
as críticas são bem recebidas para a
tomada de providências e correções”!!!
Clayton Noleto acrescentou que
chamou o proprietário da empresa
Terra Mata, Ricardo Del Castilho, e
cobrou explicações a respeito do vídeo
mostrado, da operação ‘tapa-buracos’
na MA-006, entre Tasso Fragoso e
Alto Parnaíba!!! Segundo Noleto, o

empreiteiro explicou que não tinha
conhecimento de tal ocorrência e que
iria imediatamente “tomar providências,
inclusive com o reforço de pessoal e
equipamentos, a fim de intensificar as
ações nesse trecho”!!! De qualquer
forma, o vídeo foi importante para
mostrar a negligência de uma empresa
com seu serviço!!! Talvez o empresário
Castilho desconheça o ditado “o que
engorda o boi é o olho do dono”!!!
*** Meu amigo, a ‘muriçoca chipada’
do Dr. Pêta tá deparando com cada
‘coisa’ nos sobrevoos que anda fazendo
ali pras bandas do motel dos barões
da ‘Grande Ilha’!!! Já descobriu, por
exemplo, que a ‘casa acolhedora’ tem
fixação por anfíbios!!! Só pode!!!
Depois da promoção da ‘pela perereca’,
o motel agora lançou a “cadeira erótica
para mulher rã”!!! Sim, as ‘pernas’
são viradas para trás!!! ‘Diabéisso’,
gente!!!???
*** Rapaz, o que teve de reclamação a
respeito de uma badalada programação
do Dia dos Pais num famoso hotel
da ‘Grande Ilha’ não está no ‘gibi’!!!
A data seria duplamente especial,
pois marcaria, também, a abertura
do restaurante da ‘casa’, até então
com funcionamento suspenso!!! Pois
é..., e quem desembolsou ‘cem pilas’
saiu de lá ‘falando’ e procurando Dr.
Pêta!!! Comida normal, sem nenhum
grande atrativo, ambiente que não
fazia nenhuma referência à data
comemorativa e som mecânico...!!! É,
mas nesse aspecto, ressalte-se que ainda
estavam proibidas as apresentações ao
vivo!!! Enfim..., a quebra de expectativa
foi grande!!!

Mistérios
*** Qual foi o deputado federal
que obteve as benesses do partido,
em nível nacional, para fazer várias
pesquisas no Maranhão, e incluiu
nas entrevistas relacionadas a 2022 o
seu nome, até hoje jamais ‘ventilado’
nem em ‘rodas’ do cafezinho da
Câmara???!!! “Ou vai ou racha”,
hahahahahahahahaha!!!
*** Quem foi o arquiteto e urbanista
que teve seu facebook “raqueado” e
denunciou num grupo de zap que o
‘gaiato’ está publicando mensagens
homoafetivas em nome dele???!!!
‘Rapá’!!! Pior é que, depois das
justificativas, a ‘galera do mal’ tá
‘pegando no pé’ do arquiteto!!! E
um ferrenho ‘inimigo’, dono de
empresa de construção, que quase
teve um orgasmo com a situação,
não se conteve e ‘lascou’ um
‘bofe velho’ nas redes sociais!!!
Bom, aí já é chamar ‘pra engatar’,
hahahahahahahahahaha!!!
*** Quem será o ousado assaltante
que trabalha nas proximidades de
um dos plantões centrais da Polícia
Civil???!!! No último domingo,
à noite, o ‘cabra’ ‘surrupiou’ um
celular, usando máscara e uma
camisa do São Paulo, para poder se
aproximar das vítimas!!!
*** Qual empresária com loja em
shopping, ainda frequentadora das
páginas coloridas de ‘Duas Letras’,
que está sendo chamada de ‘Rainha
do Pum’???!!! Rapaz, cadê o
imosec???!!!
*** Qual empresário ‘sessentão’,
‘metido a play’, foi visto comprando
gasolina no galão para tirar o
‘importado’ do ‘prego’???!!!
*** Qual empresário fortíssimo
no governo da ‘ex’, apreciador de
vinhos caríssimos, foi visto, ontem,
no Empório Mateus, do Renascença,
comprando duas garrafas de vinho
‘Quintas do Morgado’, de ‘dezoito
pilas’ a unidade???!!!
*** Quem foi a assessora de
comunicação, do núcleo radiofônico
do ‘Poder Rangedor’, que, após
o grande susto do incêndio num
apartamento em cima do seu, que
resultou na interdição de todo o
prédio, “por questão de segurança”,
pernoitou na casa do ‘ex’, com
direito a ‘lençol de orelha’ e tudo
mais, menos ‘lua de mel’ retroativa,
lógico, hahahahahahahahaha???!!!
*** Quem é o secretário da ‘Grande
Ilha’ que agora vai para a academia
junto com a ‘smart fit’, para “ver” a
‘novinha’ treinar???!!! ‘Çei’!!!
*** Qual é a empresa de alimentação
que atua em hospitais e maternidades
da ‘Grande Ilha’ e anda servindo
peixe vencido para funcionários e
acompanhantes???!!!
*** Qual é o ex-prefeito da
região das serras que está tentando
vender uma fazenda por “dez
milhões de pilas” para salvar a
filha gestora???!!! Pior é que tem
delegado da Receita já de olho no
processo, pra saber de onde veio e
pra onde vai!!! Só de imposto são 2,7
‘pilas’!!! Se der ‘cana’, vai ser difícil
escapar do presídio, porque o que
tem de arame farpado em cima dos
muros é uma ‘festa’!!!
*** Quem é o comentarista esportivo
“do outro lado da ponte” que está
cada vez mais parecido com o
Shrek???!!!
BLACK
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Uma difícil escolha
Muitos de vocês devem conhecer Amartya Sen,
economista indiano e prêmio Nobel de economia
em 1998. Em Desenvolvimento como Liberdade,
um de seus livros mais famosos, ele narra o dilema
de Annapurna, dona de um jardim que precisa
de cuidados. Qual seu dilema? Decidir, entre três
jardineiros desempregados, qual irá executar o
trabalho, fazendo, para tanto, a escolha mais justa.
Qualquer que seja sua escolha, obterá o mesmo
trabalho exatamente pelo mesmo preço.
O desafio posto, portanto, é escolher entre Dinu,
Bischanno e Rogini. Os três são pobres, mas Dinu
é o mais pobre dentre eles. Annapurna pensa,
portanto, que ele seria a primeira opção, afinal,
o que poderia ser mais importante que ajudar os
mais pobres? Mas embora Dinu seja o mais pobre,
Bischanno é quem mais se acha infeliz com essa
condição por ter empobrecido há menos tempo
e se encontrar em estado de profunda depressão.
Provavelmente, seria o que ficaria mais feliz em
receber a oportunidade de trabalho e aproveitaria
melhor essa chance. Pensa a dona de casa que
eliminar a infelicidade tem de ser a primeira das
prioridades. Uma dúvida, portanto, está lançada à
contratante.
Ela então considera analisar o terceiro pretendente,
Rogini. Embora não seja nem o mais pobre nem o
mais infeliz, este terceiro trabalhador é portador de
uma doença crônica, que poderia ser tratada caso
lhe fosse dado o emprego. Seria mais justo então
escolher esse terceiro trabalhador?
Annapurna encontra-se diante de um dilema:
eleger qual elemento será prioritário para decidir
a seleção do beneficiado pelo único emprego
que ela pode prover. Será a medida da renda-

pobreza? Será a maior possibilidade de felicidade
produzida? Ou será o favorecimento potencial de
uma melhor qualidade de vida?
Amartya não diz qual foi a opção de Annapurna,
mas, analisando as hipóteses, deixa claro que
todos os critérios, ao mesmo tempo em que são
justificados, têm, também, seus vieses e não
estão isentos de críticas ou de preconceitos, como
critérios humanos que são. São tentativas de
racionalizar nossas escolhas, quando não se pode
oferecer a todos os interessados os bens que eles
fazem jus.
O mesmo dilema visto no exemplo do economista
indiano é vivido cotidianamente no Sistema Único
de Saúde. Sim, infelizmente, nenhum sistema de
saúde do mundo, o SUS incluído, dispõe de todos
os recursos para tratar todas as enfermidades.
Diante da escassez, temos de lidar com escolhas.
Falo isso porque esta semana a ANVISA aprovou
o registro da droga mais cara do mundo. A
Zolgensma é indicada para o tratamento de
crianças que nascem com atrofia muscular
espinhal tipo I. Em razão da doença há a atrofia
progressiva dos músculos, o que impede os
pacientes de se movimentar. Nesses casos, a AME
é devastadora e praticamente todos seus portadores
falecem antes de completar dois anos.
Qual é o benefício dessa medicação? Ela aumenta
a sobrevida dos seus portadores. Qualquer
pai, portanto, com seu filho sendo portador de
AME, iria querer usar a medicação. Contudo, o
tratamento aplicável com dose única é o mais caro
do mundo, como já dito: ele custa nos Estados
Unidos em torno de 2,12 milhões de dólares, o
equivalente a 11,5 milhões de reais. No mesmo

dia do registro pela ANVISA, já houve decisões
obrigando Secretarias de Saúde a fornecer essa
medicação.
Mas isso seria suportável pelo sistema? A
prevalência da doença é 1 de um caso para
cada 10.000 nascidos-vivos. No Brasil, com
aproximadamente 3 milhões de nascidos vivos
por ano, teríamos algo em torno de 300 pacientes
com esta doença todos os anos. Com um custo de
11,5 milhões de reais por paciente, teríamos algo
como 3,5 bilhões de reais por ano para custear
esse tratamento. Isso representa mais da metade do
orçamento inteiro do país para tratamentos de alto
custo, que atende, em média, 2 milhões de pessoas
por ano.
Lógico que a vida não tem preço, mas o valor
exigido pela indústria para o tratamento torna
impossível a utilização da medicação mesmo
em países ricos. Nesse caso também nos
encontraremos diante do dilema posto pelo
autor indiano: nossa escolha terá de, em alguma
perspectiva, ser injusta. Escolher tratar o maior
número possível de pessoas não é uma escolha
fácil.
Ainda assim, diante da finitude dos recursos
públicos, precisamos racionalizar nossas escolhas
para alocação dos escassos recursos em saúde,
estabelecer processos de deliberação transparentes
e entender que, infelizmente, não se pode oferecer
tudo a todos os interessados. Isso sem falar da total
falta de transparência da indústria farmacêutica
nesses casos e do desproporcional lucro envolvido
nesse processo. Tal como Annapurna, nosso
dilema tem de ser apenas estabelecer o critério
mais justo de escolha.
DIVULGAÇÃO

Serviço público

Projeto do Dr. Gutemberg veda
nomeação de condenados por
violência contra a mulher
‘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”, afirmou
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

Dr. Gutemberg não quer agressores de mulheres nomeados no
serviço público
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”, destacou
Dr. Gutemberg.

Aos 15 anos, estudante de São Luís alcança nota no Enem para cursar Psicologia
Em 2019, cursando o 1º ano do ensino médio
no Colégio Dom Bosco, Lívia Castro Matos
Rodrigues insistiu com os pais que queria fazer
o Enem como experiência, a exemplo de outros
colegas de turma. Fez as provas e, no dia 24 de
julho deste ano, uma surpresa para ela e para
a família. A UNDB lhe enviou comunicado de
que sua performance lhe deu o direito de cursar
Psicologia no turno matutino, sem necessitar
prestar o exame vestibular desta instituição de
ensino superior. Foi credenciada pela nota no
certame estudantil, resultado de 940 na redação
e 650 no geral.
“A experiência foi muito boa. A escola nos dá
muitas técnicas e não achei muito difícil. Pensei
que fosse demorar nas provas, mas respondi as
questões em tempo ágil, até porque não achei
muito complicado. O que me surpreendeu,
assim como aos meus familiares e amigos,
foi exatamente o resultado, a colocação e as
condições de ser universitária de Psicologia”,
afirmou a aluna.
Ela afirmou que não vai se inscrever para
o curso, enfatizando que irá fazer o Enem
novamente este ano, assim como destaca que
pretende prestar o vestibular da Uema, talvez

para Direito. “Foi muito boa a aprovação, mas
quero me preparar ainda mais para o futuro”,
destacou Lívia Rodrigues.
Sempre focada nos estudos, ela afirma que
dedica algo em torno de 7 a 8 horas diárias,
entre aulas e os deveres. Com pouco lazer,
dedica ainda os finais de semana para leituras
de obras de ficção, romance, história, biografia
e outros estilos, de autores nacionais e
estrangeiros. Atualmente, está mergulhada
na obra de Jason Stanley “Como funciona o
Fascismo”.
“Gosto de todo tipo de leitura. A leitura abre
a mente, e acelera conhecimentos”, afirmou
Lívia, que diz não saber contabilizar o número
de livros que já devorou em tão pouco tempo.
Ele aconselhou aos amigos a sempre estarem
dispostos aos estudos e não desistir nas horas
de dificuldades. Afirmou ser importante a
pesquisa, a busca de auxílio aos professores,
nunca se acanhar por não saber algumas
questões. Ela destaca que nessa hora, tem que
se colocar a timidez de lado e buscar apoio.
Filha dos jornalistas Djalma e Elineusa
Rodrigues, Lívia enfatizou que ainda está
em dúvida quanto à carreira a seguir. Diz
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Lívia Castro Matos Rodrigues foi
credenciada pela nota no Enem, resultado
de 940 na redação e 650 no geral
que o importante é se dedicar à profissão que
escolher. Por enquanto, continua estudando
arduamente, por via remota, nesse tempo
de pandemia, fazendo as leituras de obras
diversificadas que adota como lazer e de olho
no futuro, sob o argumento de que só estudando
é que se consegue alcançar seus objetivos.

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”
PELA PRIMEIRA VEZ.
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Execução de professor em Viana
chega ao segundo mês sem solução
“Marcos de Dulcídio” foi assassinado no dia 19 de junho, em plena luz do dia, na porta da casa do seu pai
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

O assassinato do professor e
engenheiro agrônomo Marcus
Vinícius Santos Carvalho,
conhecido como “Marcos de
Dulcídio”, de 45 anos, que
completou dois meses na terçafeira (19), segue sem solução. Ele
foi executado a tiros, no dia 19 de
junho deste ano, na porta da casa
do seu pai, na cidade de Viana.
No mês passado, em contato com o
delegado da cidade, Jesimiel Alves,
responsável pela apuração do caso,
ele revelou que já havia suspeitos
do crime e que a principal linha
de investigação era de que alguém
pagou para que o professor fosse
morto.
A Polícia Civil, também,
analisou as imagens das câmeras
de segurança da região, que
capturaram toda ação da dupla
antes de atirarem contra a vítima.
Os suspeitos estavam em uma
motocicleta, seguiram o professor
pelas ruas de Viana e o atingiram
com três tiros, ainda dentro do
veículo que ele dirigia.
Nesta semana, a reportagem do
Jornal Pequeno voltou a falar com
o delegado que disse acreditar que
em breve teria novidades. “Todas

levantando a camisa dos
capangas para mostrar armas
e ameaçar a todos, inclusive
a nossa família, com o
conhecimento e a conivência da
Polícia, que tudo permite”, disse
o médico ao Jornal Pequeno.
O urologista também relatou
sobre constrangimentos e
ameaças feitos a membros
da família, que já foram até
registrados em Boletim de
Ocorrência. “Acompanhamos
as investigações com surpresa
e apreensão, diante de fatos
relevantes que vimos e
percebemos que não sofrem
A cidade de Viana cobra respostas sobre as investigações que apuram a morte do professor Marcus Carvalho
as diligências em andamento são
sigilosas para própria eficácia das
investigações”, pontuou Jesimiel.
O professor era irmão do médico
urologista José Mauro Carvalho
e neto de Ozimo de Carvalho,
farmacêutico vianense, patrono da
Academia Vianense de Letras.

FAMÍLIA ESPERA POR
JUSTIÇA
Representando os familiares, o Dr.
José Mauro Carvalhose manifestou
sobre a demora na resolução

Jovem é assassinado a tiros dentro
de oficina na Vila Passos
No final da manhã desse sábado
(22), por volta das 12h40, foi
registrado um homicídio na
Rua Catulo da Paixão Cearense,
na Vila Passos. A vítima foi
identificada como Jaime Costa
Bertoldo, de 23 anos, que era
morador do Gapara – Área ItaquiBacanga. Ele foi morto a tiros
dentro de uma oficina mecânica.
Conforme informações obtidas
pelo Jornal Pequeno, populares
disseram que o autor do homicídio
seria conhecido como “Menor
Jhon”, que chegou ao local do
crime em uma bicicleta. Foi dito
ainda que o suspeito seria autor
de outro assassinado, ocorrido na
feira do Bairro de Fátima, tendo

como vítima o sobrinho de um
policial militar. “Menor Jhon”,
ainda segundo colhido no local,
seria morador da “Vila Jack”, que
fica por trás da feira do BF.
Os policiais também foram
informados, por parentes da
vítima, que Jaime Costa teria
mudado de facção, o que,
provavelmente, pode ter sido o
motivo para seu assassinato. E,
ainda, que o suspeito teria indo
antes ao local do crime, onde fez
algumas fotos da vítima. Logo
após, ele voltou com outra roupa,
momento que efetuou os disparos
contra Jaime e o atingiu na cabeça.

Dois homens são
executados
a tiros na cidade
de Codó
Dois homicídios por arma de fogo foram
registrados na noite de sexta-feira (21),
no município de Codó. Ambos os crimes
tiveram homens como vítimas.
Segundo informações da Polícia Militar,
o primeiro crime ocorreu na Rua Santana,
no bairro São Francisco. Thiago Pereira da
Silva, conhecido como “Neném Fateiro”,
de 34 anos, foi executado com um tiro,
conforme a perícia.
Já na Rua Rio Grande do Norte, no bairro
São Sebastião, a vítima foi identificada
como Alexsandro Santana do Nascimento.
Ele teria sido alvejado por um homem que
já chegou disparando e logo após o crime
fugiu andando.
Uma ambulância do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgências (Samu)
chegou a ser chamado, mas Alexsandro
morreu ainda no local.
A Polícia Civil de Codó investiga os casos.
Até o momento, não há informações sobre
as motivações dos crimes nem dos autores.
AIDÊ ROCHA
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do caso. Segundo ele, a família
não tem alternativa a não ser
esperar que a polícia e a justiça se
manifestem a respeito crime.
“Não nos conformamos que após
dois meses do crime não haja
nenhuma manifestação oficial
sobre o caso, e ainda constatamos
constrangidos e quase que
humilhados a ação desafiadora
da principal acusada, que anda
impunemente com segurança
armada, em Viana, ameaçando a
quem quer que seja, ela mesmo
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Jaime Costa foi morto a tiros
dentro de uma oficina, na Vila
Passos

nenhuma repreensão por parte da
Polícia e da Justiça. Ocultação
e manipulação de provas. Até
sequestro e ameaça de testemunhas
são feitos com a conivência da
Polícia e da Justiça”, apontou ele.
Ainda conforme o Dr. José, resta
apenas a revolta e o protesto,
visto que tanto a polícia quanto
a Justiça alegam sempre que
estão avançando no caso. “Temo
que seja um avanço para a
impunidade”, lamentou.

Guedes prepara pacote de renda,
obras e 'desengessamento' do
Orçamento
Num gesto político após as
turbulências provocadas pelas
incertezas com o futuro das contas
públicas, o governo prepara para
a próxima semana um pacote de
medidas em diversas frentes para
tentar sustentar a recuperação
econômica e fazer a ponte de
transição com o fim dos auxílios
emergenciais concedidos durante
a fase mais aguda da pandemia da
covid-19.
O pacote “big bang”, como é
chamado internamente pelo
ministro da Economia, Paulo
Guedes, em referência à
teoria de criação do Universo,
vai antecipar o programa
Renda Brasil para este ano e
combinar medidas de corte
de despesas, obras públicas,
estímulo ao emprego, atração
dos investimentos privados e
privatizações. O pacote é visto
como uma espécie de “lego”
que vai se encaixando ao “ritmo
político” do Congresso nos
próximos meses.
O programa Pró-Brasil, depois
da polêmica por causa do
gigantismo do montante de
recursos para investimentos
públicos (inicialmente estavam

previstos R$ 150 bilhões), foi
amplamente reformulado. A
ideia agora é focar em marcos
regulatórios que já estão no
Congresso – gás natural, lei
da falência e navegação na
costa brasileira – para ampliar
a participação da iniciativa
privada e liberar R$ 4 bilhões do
Orçamento neste ano para obras.
Para garantir a manutenção do
teto de gastos, a regra que atrela
o crescimento das despesas à
inflação, o pacote vai propor uma
série de medidas que podem abrir
espaço entre R$ 20 bilhões e R$
70 bilhões. Será enviada uma
lista de programas considerados
ineficientes que poderão ser
cortados e sugestões para que os
congressistas retirem “carimbos”
do Orçamento e removam a
necessidade atual de conceder
reajustes automaticamente.
As medidas serão inseridas
numa Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) do
pacto federativo no Senado
conjuntamente com o Orçamento
da União, os dois textos tendo
como relator o senador Marcio
Bittar (MDB-AC).

(ESTADÃO ONLINE)

Senado prepara propostas para
ampliar auxílio emergencial
Homem é preso por
porte ilegal de arma
Na noite de sexta-feira (21),
durante operação Cerco Total, a
Polícia Militar prendeu um homem
por porte ilegal de arma, na
Avenida Edson Brandão, no bairro
do Anil.
Segundo os policiais do 9º BPM,
o homem, na companhia de mais
duas pessoas, estava consumindo
bebida alcoólica no interior de um
veículo Corsa Classic, cor bege, de
placas NWS 6041.
Ao ser abordado, verificou-se
que o condutor estava em visível
estado de embriaguez e dentro do
veículo foi localizada uma pistola
da marca Taurus, numeração SHR
42312. (AR)

PM localiza drogas e munições
durante patrulha no Coroadinho
DIVULGAÇÃO

Thiago da Silva e
Alex Santana foram
mortos a tiros, na
cidade de Codó

Últimas Notícias

Um patrulhamento de rotina
feito por policiais militares da 2ª
Unidade de Segurança Comunitária
(USC), na sexta-feira (21), resultou
na apreensão de drogas e munições
de vários calibres. A ação ocorreu
em uma via no Parque Nice Lobão,
no Polo Coroadinho.
De acordo com a PM, uma
viatura e uma moto faziam ronda
quando encontraram um homem
em atitude suspeita e iniciaram a
abordagem. Com ele, foi localizada
uma “bucha” de maconha. Nesse
Drogas, dinheiro e munições
momento, a guarnição se deslocou
apreendidas pela PM, durante
até a porta da casa da qual o
patrulhamento no Parque Nice Lobão
suspeito saiu e pediu autorização à
proprietária para entrar.
No local, após uma busca minuciosa, foram encontradas 105 buchas de
maconha embaladas e preparadas para venda, três porções de maconha
embaladas, 26 munições variadas entre calibres 380, 38, 40 e 22.
Oito aparelhos celulares, uma capa de colete de uma empresa de segurança
privada, mais de R$ 200, além de materiais utilizados para o tráfico de
drogas, como balança de precisão e um caderno de anotações, também foram
apreendidos.
Após a ação policial, os suspeitos foram presos e encaminhados ao 10°DP do
Bom Jesus, onde foram realizadas todas as medidas cabíveis. (AR)

Na esteira da prorrogação do auxílio emergencial que será feita
pelo governo, senadores tentam emplacar propostas que beneficiam
diferentes categorias e faixas etárias durante a pandemia da Covid-19.
Como fonte de renda para bancar o auxílio, a taxação de grandes
fortunas ganha musculatura entre senadores. A ideia de congressistas
é que, assim que o governo encaminhar a proposta de prorrogação,
itens dos projetos já protocolados na Casa possam ser incorporados ao
governista.
A expectativa é que o governo encaminhe na próxima semana uma
medida provisória com a prorrogação do auxílio até dezembro.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não garantiu que o valor
do benefício, criado durante a pandemia do novo coronavírus, vai
permanecer de R$ 600. O ministro Paulo Guedes (Economia) defende
R$ 200. Diante do impasse, interlocutores do governo dizem acreditar
que o valor proposto pela MP será de R$ 300.

Duas mil pessoas são retiradas de casa no
entorno da barragem de Jati, no Ceará,
após rompimento de tubulação
Moradores do entorno da
barragem Jati, no interior do
Ceará, foram retirados de
suas casas preventivamente
neste sábado (22) por conta do
rompimento de uma tubulação,
informou o Ministério do
Desenvolvimento Regional.
Segundo a pasta, 2 mil pessoas
foram evacuadas e levadas para
abrigos e casas de familiares.
Não há registro de feridos.
A obra onde ocorreu o
vazamento faz parte do Eixo
Norte da transposição do
Rio São Francisco, que foi
inaugurado no dia 26 de junho
pelo presidente Jair Bolsonaro
(sem partido). Um vídeo mostra
o momento do rompimento e a
fuga das pessoas que estavam
próximas à barragem.
De acordo com o ministério, o
vazamento aconteceu na sextafeira (21) e já foi contido, mas,
durante a noite e a madrugada,
havia dificuldade de avaliação
técnica da estrutura pela falta de
iluminação.
Os moradores foram levados
para hotéis, pousadas e
alojamentos na região, diz a
pasta. Eles também poderão ir
para para casas de parentes. "A

gente saiu de lá porque estava
correndo risco, não confiei de
ficar lá. A sorte nossa é ter isso
aqui (abrigo), se não 'tava' na
rua. Não deu tempo pegar nada,
só os documentos", afirmou o
aposentado José Cândido de
Oliveira, de 75 anos.
A pasta diz que não há risco de
rompimento da barragem.
O comandante do Corpo de
Bombeiros do Ceará, coronel
Eduardo Holanda, afirmou que a
situação está sob controle e que
não há risco iminente.
“Nesse momento a gente já
pode passar para a população
que a situação está sob controle
e que não há risco eminente.
A gente vai avaliar ainda a
necessidade de retirada daquela
comunidade mais próxima à
barragem mas sob um caráter
absolutamente preventivo. Não
tem uma situação crítica no
que se refere à segurança do
equipamento”, disse o coronel.
Equipes da Defesa Civil,
Agência Nacional das Águas
e técnicos do ministério do
Desenvolvimento Regional
estão atuando no local para
realizar a recuperação do
equipamento.

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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