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À VÉSPERA DE CONVENÇÕES

Maioria de pré-candidatos ainda
não definiu chapa em São Luís
Muitos dos pré-candidatos dependem de articulações nacionais para definir companheiros de chapa;
atenções voltam-se para MDB e PT, que ainda não sabem que caminhos trilharão nessas eleições.

POLÍTICA 3

Divulgação/Acervo da família

Imóveis em SL
De Jesus

Revista

De Jesus

Clube de
Engenharia
alerta para
risco de
incêndios

A leveza de
Alexandra
Nogueira numa
paisagem de
encanto

A saga de japoneses e
chineses no Maranhão

Entidade está esclarecendo sobre
projetos de combate a incêndio e pânico em construções multifamiliares,
comerciais e industriais. GERAL 5

DM

Apesar dos milhares de quilômetros de distância, clima e cultura diferentes, as
famílias asiáticas, como os Murakami (foto acima) e do imigrante japonês Kiyoshi
Yamada (no detalhe), atravessaram oceanos, em busca de oportunidades,
trazendo na bagagem festas, gincanas e até mesmo artes. CIDADES 6 E 7
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COLUNA DO SARNEY
O mestre Kleber Moreira

M

eu companheiro do jornal O Imparcial e meu professor na Faculdade de Direito, Fernando
Perdigão, grande talento e advogado, disse-me um dia que envelhecer era chegar ao cemitério, percorrer as alamedas,
ler as lápides e verificar que quase todos os nomes que ali repousam foram
contemporâneos, amigos ou conhecidos na paisagem da cidade.
Jorge Amado disse-me que, ao encontrar-se com Pablo Neruda, futuro
Prêmio Nobel de Literatura, seu amigo
do tempo de exílio, começou a perguntar por amigos da vida inteira e ouviu como resposta: “Jorge, não me perguntes por ninguém. Todos já morreram.”
Este é um dos desgostos de envelhecer: o sofrimento da perda dos
amigos, pesando mais aqueles que
nos foram mais próximos, de maior
convivência. E eu disse, num dos 122
livros que escrevi, que “a palavra felicidade tem como sinônimo a infância”, quando começam as grandes
amizades, que são a melhor coisa da
vida. Dentro dela estão o amor, a ternura, a estima, a solidariedade, o gosto da convivência, o perdão e a fé. Daí
o provérbio universal “quem tem um

Leidianny
Santos, 1ª mulher
a gerenciar a
Estrada de
Ferro Carajás
PÁGINA 2

Violência

38 casos de
feminicídios
já ocorreram
este ano no
Maranhão

amigo tem duas almas”.
Estou na fase dolorosa e sofrida de
constantemente sentir escorrerem lágrimas e chorar com a garganta pela
perda de velhos amigos.
Foi com a alma em frangalhos que
acompanhei a morte de Kleber Moreira. Só um ano a mais me separava dele, mas me amarravam a irmandade da
alma desde os tempos do ginasial, passando pela política estudantil, pelas rusgas afetuosas que só faziam consolidar
esse relacionamento.
Gostava de contar histórias e conhecia como ninguém as pessoas e a
vida cotidiana do Maranhão. Ultimamente vivíamos horas e horas revisando histórias passadas.
As marcas maiores de sua personalidade eram o seu caráter, a sua correção, a sua franqueza, a sua obsessão pela precisão dos detalhes e pela integridade dos episódios.
Culto, estudioso, detalhista, conhecia como ninguém a ciência do direito,
a jurisprudência e a missão do advogado. Não conhecia o lado da exaltação
nem o da chicana. Seguia os ensinamentos de Rui Barbosa sobre a conduta profissional: “Não fazer da banca balcão ou da ciência mercatura. Não ser

baixo com os grandes, nem arrogante
com os miseráveis.” Ganhou prestígio,
respeito de sua classe, reverência da sociedade e era considerado um dos grandes advogados do Brasil.
Junto em minha dor a da perda de
tantos outros amigos, Milson Coutinho,
grande historiador, extraordinária figura humana; Sálvio Dino, companheiro
de tantas lutas; José Maria Cabral Marques, um dos maiores educadores do
Maranhão, meu colaborador e construtor da equipe do Maranhão Novo; e
Waldemiro Viana, intelectual consagrado, confrade ilustre e filho do grande poeta Fernando Viana.
A todas as famílias a minha solidariedade neste momento de tristeza.
E que Kleber Moreira leve para a eternidade a certeza de minha eterna saudade e da falta que ele vai fazer com sua
sabedoria, seus conselhos e seus exemplos. Com tantos talentos perdidos o
Maranhão está menor, deixando no
mármore da imortalidade aqueles que
constroem nossa glória.

PÁGINA 1

Esportes

Sampaio busca
primeira vitória
contra a Ponte
Preta, no Estádio
Castelão

Publicado originalmente no jornal
“O Estado do Maranhão” e no site
josesarney.org
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PSDB em São Luís optou
por apoiar Braide, ao
invés de Wellington do
Curso. POLÍTICA 3
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POLÍCIA

38 casos de feminicídios
registrados durante
este ano no Maranhão
De acordo com dados do Departamento de Feminicídio, somente no
mês de agosto foram quatro ocorrências desse tipo de crime no estado
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

s números relacionados
a casos de violência contra a mulher no Maranhão continuam considerados elevados. Dados do Departamento de Feminicídio, órgão
da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP),
revelam que durante este ano já
ocorreram 38 feminicídios em todo o estado, uma média de cinco
casos por mês. No ano passado, foram 51 ocorrências desse tipo de
crime, enquanto, em 2018, a ocorrência de 45 casos. Somente no
mês de agosto deste ano, quatro
mulheres foram assassinadas pelos próprios companheiros.
Um dos casos ocorreu na noite
do último dia 27, no povoado Taboquinha, zona rural de Mata Roma. A polícia informou que um homem, identificado como Bernardo, chegou em sua residência embriagado e matou a própria esposa, Leda, a tiros de espingarda. Em
seguida, ele cometeu suicídio.
Os vizinhos chegaram a ouvir
barulho de tiros e quando chegaram à casa do casal encontraram
os corpos das vítimas. Os militares
tiveram ciência do fato e isolaram
a área do crime. Os corpos foram
removidos para o hospital dessa cidade para serem autopsiados e, na
manhã de sexta-feira, 28, liberados
para os familiares. A polícia está investigando para saber a motivação
desse suicídio pós-feminicídio.
Ainda na última semana do mês
de agosto, dia 24, foi encontrada

O

Presos membros de
grupo de extermínio
na região da Baixada
Os criminosos foram localizados durante uma ação
do Bope e da Polícia Civil, na cidade de Matinha
Integrantes de um grupo de extermínio, que atuava na Baixada Maranhense e no interior do Pará, foram presos durante cerco do Bope e da Polícia Civil, que foi realizado na sexta-feira, 28, na cidade
de Matinha.
A polícia informou que foram feitas duas prisões. Um dos detidos foi
localizado no povoado Cutias e havia
mandado de prisão em aberto pelo
crime de roubo expedido pela Comarca de Parauapebas, no Pará. A outra prisão ocorreu no povoado Ilha
Verde. Neste local, os policiais apreenderam armamentos e dinheiro. Os
detidos foram apresentados na Delegacia Regional de Viana onde tomaram as devidas providências.
Mais prisões
Em Caxias, foi preso um foragido do
estado de São Paulo, na noite do último dia 27. O delegado Jair Paiva declarou que o detido tem 23 anos e
acusado de homicídio qualificado,

A Polícia Militar prendeu Luciano Aves, acusado de ter cometido crime de feminicídio no município de Codó

morta a lavradora Elisdene Pereira
de Sousa, de 41 anos, em sua residência, localizada no KM 17, em
Codó. O caso é investigado pela
Delegacia da Mulher dessa cidade,
que é coordenada pela delegada
Maria Tecla.
A delegada informou que os peritos do Instituto de Criminalística
constataram lesões de violência no
pescoço, queixo e na boca da vítima, como ainda o marido dela, Lucivaldo do Espírito Santo Alves, que
foi preso em flagrante. “O detido
negou a autoria do crime e havia
em seu desfavor um mandado de
prisão pelo crime de tentativa de
homicídio, ocorrido em Igarapé
Grande”, frisou Maria Tecla.
Ela também disse que a vítima
foi morta por asfixia, mas, é neces-

sário fazer um exame pericial para
identificar se foi ocasionada por
enforcamento ou estrangulamento. “Surgiram dúvidas, por conta
disso foi feito o exame cadavérico
e existe indício de que houve violência”, frisou a delegada.
Mais casos
Somente no dia 13 de agosto
ocorreram dois feminicídios. Um
dos casos foi na cidade de Imperatriz e tendo como vítima Morenice
Rodrigues da Silva, de 38 anos. A polícia informou que o principal acusado, Erasmo de Manaus, que é esposo da vítima, ainda não foi preso
e já possui passagem pela Justiça por
crime de homicídio, em São Paulo.

FEMINICÍDIOS NO MA
Ano 2018: 45 casos

O Estado do Maranhão

na capital paulista, ocorrido em 2017,
como também teria cometido um
assalto, em agosto, no Maranhão.
Um foragido do Maranhão foi
preso na cidade paraense de Marabá, no último dia 27, pelos policiais
da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC). De
acordo com a polícia, o detido é suspeito do crime de extorsão mediante sequestro, na modalidade conhecida como "sapatinho".
Ainda segundo a polícia, ele é acusado da prática desse crime contra funcionários do Banco Bradesco nas cidades de São Domingos, Bacabal e Paraibano.
O Batalhão de Choque prendeu
dois suspeitos de roubarem uma farmácia, na área do centro da capital,
na tarde de sexta-feira, 28. Inclusive,
eles deixaram as vítimas trancadas
dentro do banheiro desse ponto comercial. Em poder deles, foram
apreendidos um simulacro de arma
de fogo, dinheiro e celulares. 

RÁPIDAS
Justiça mantém a
prisão de mandante
de feminicídio

Jogos de azar são
suspensos em
Itapecuru-Mirim

O Poder Judiciário negou o
pedido de revogação da prisão
preventiva de Geraldo Abade de
Souza. Segundo a polícia, ele
está preso acusado de ser o
mandante do assassinato da exmulher, Graça Maria Pereira de
Oliveira, de 58 anos; e também
da filha dela, Talita de Oliveira
Frizeiro, de 27 anos. Elas foram
torturadas e os corpos
encontrados amarrados, no dia
7 de junho deste ano, dentro de
um veículo na residência delas,
no bairro Quintas do Calhau.

A prática ilegal de exploração
de jogos de azar, sob a
aparência de um título de
capitalização na modalidade
de filantropia premiável, na
cidade de Itapecuru-Mirim
está suspensa por decisão do
Ministério Público Federal
(MPF).
O MPF obteve então, na
Justiça Federal, decisão em
caráter liminar, em face do
responsável pela realização
dos sorteios, semanalmente,
em Itapecuru Mirim.

Ano 2019: 51 casos
Ano 2020: 38 casos
até o mês de agosto

NÚMERO

4
feminicídios foram
registrados apenas no mês
de agosto deste ano

Íntegra em o estadoma.com/490554

Mundo

Vacina ainda testada no
Brasil deverá ter uso
emergencial na China
CoronaVac foi aprovada em julho para uso na China como parte
de um programa do país asiático para vacinar grupos de alto risco
Agência Brasil

PEQUIM
A CoronaVac, candidata a vacina
contra a Covid-19 da chinesa Sinovac, que está sendo testada no Brasil em estudo liderado pelo Instituto Butantan, foi aprovada em
julho para uso emergencial na
China como parte de um programa
do país asiático para vacinar grupos de alto risco, como profissionais médicos, disse uma pessoa familiarizada com a situação.
A China National Biotec Group
(CNBG), uma unidade da gigante
farmacêutica estatal China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), também disse que obteve
aprovação para uso emergencial
para uma candidata a vacina contra o coronavírus em publicação na
plataforma de mídia social WeChat
no domingo.
Há um acordo entre a Sinopharm
e o governo do Paraná para que uma
candidata a vacina da farmacêutica
chinesa seja testada no Brasil.
A CNBG, que tem duas candidatas a vacina na Fase 3 dos ensaios clínicos, a última antes do registro, não
disse qual delas obteve aprovação
para uso emergencial.

Vacina chinesa CoronaVac está sendo testada no Brasil pelo Butantan

A China tem administrado vacinas experimentais contra o coronavírus em pessoas que pertencem a
grupos de alto risco desde julho, e
uma autoridade de saúde disse à
mídia estatal em entrevista que foi
ao ar na semana passada que as autoridades podem considerar expandir modestamente o programa de
uso emergencial para tentar evitar
surtos durante o inverno e o outono
do Hemisfério Norte.
Poucos detalhes
Oficialmente, a China divulgou poucos detalhes sobre quais candidatas a

vacinas foram aplicadas a pessoas de
alto risco sob o programa de uso
emergencial e quantas pessoas foram
vacinadas.
A mídia estatal informou em
junho, antes do programa emergencial, que funcionários de empresas
estatais que viajam para o exterior tiveram permissão para tomar uma
das duas vacinas desenvolvidas pelo
CNBG, ao mesmo tempo que as Forças Armadas chinesas também aprovaram o uso da candidata a vacina
da CanSino Biologics. 
Íntegra em o estadoma.com/490553

SAIBA MAIS
Sete potenciais vacinas
estão em estágio avançado
de testes no mundo e
quatro delas são chinesas.
Mas até agora nenhuma
vacina passou por essa fase
de testes, que busca provar
que ela é segura e eficaz.

RÁPIDAS
Merkel: pandemia
vai piorar e vacina é
crucial para retorno

Alemanha vê total
de novos casos
crescer atualmente

BERLIM - A chanceler alemã,
Angela Merkel, disse na sexta-feira
(29) que a pandemia de
coronavírus deve piorar nos
próximos meses e que a vida não
voltará ao normal até se
desenvolver uma vacina. Embora a
Alemanha não vá saldar a dívida
em que incorreu devido às medidas
de alívio adotadas para compensar
o impacto econômico antes de
2058, tal estímulo foi essencial,
porque não se podia permitir que a
economia travasse.

BERLIM - A Alemanha tem
conseguido manter os casos e
mortes de Covid-19 relativamente
baixos na comparação com outros
grandes países europeus. Mas,
alinhado à tendência vista na
maior parte do mundo, seu
número de infecções diárias
novas vem aumentando desde o
início de julho e se acelerou nas
últimas semanas. A coesão social
é um fator central no combate à
ameaça, já que o vírus afeta
grupos como idosos.
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LOUVADO SEJA DEUS

Em reunião do PNUD, Flávio Dino apresenta propostas de
superação da crise sanitária e econômica na América Latina
PÁG. 4

SUCESSÃO DE EDIVALDO

Edivaldo confirma
para 1º de setembro
pagamento dos
servidores municipais

PSDB descarta
Wellington do Curso
e anuncia aliança com
Eduardo Braide
A Executiva municipal do PSDB confirmou, ontem, 28, que
os tucanos irão oficializar aliança com o deputado federal
Eduardo Braide (Podemos) para a eleição de prefeito de São
Luís. O PSDB decidiu descartar a pré-candidatura do deputado
estadual Wellington do Curso, que figura em terceiro lugar
nas pesquisas de intenção de voto e almejava representar
o partido na disputa pela sucessão do prefeito Edivaldo.

PÁG. 3

Estabelecer capacitação técnica
para desenvolvimento de um
projeto de nanossatélite, da
categoria de cubsats, com
vistas a estudar os efeitos da
ionosfera na comunicação
entre o cubesat e a estação de
solo. Este é o teor do Termo
de Execução Descentralizada
(TED) assinado entre a
Agência Espacial Brasileira
(AEB), autarquia vinculada
ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações
(MCTI), e a Universidade
Federal do Maranhão (Ufma).

Conhecido
barbeiro do
Centro Histórico
é morto a bala
na área do
Mercado Central
Um barbeiro identificado como Antônio foi morto
a bala, na noite dessa sexta-feira, 28, na área do
Mercado Central, no Centro Histórico de São Luís.

PÁG. 12

O prefeito Edivaldo Holanda Júnior
vistoriou, nessa sexta-feira, 28, os serviços
de asfaltamento do programa São Luís
em Obras no bairro Inhaúma, Distrito de
Pedrinhas, zona rural da capital. Ainda
em Pedrinhas, o prefeito acompanhou o
andamento das obras de terraplanagem para
pavimentação no bairro Mangue Seco.

PÁG 5

Roberto Rocha Jr anunciou em entrevista que o PSDB vai com Braide
para prefeito de São Luís

PÁG. 2

YELLOW BLACK

PÁG. 12

Presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, destaca avanço do segmento de
nanossatélites e a importância do Termo de Execução com a UFMA

BINÉ MORAIS

Witzel nega
irregularidades
e ministro revoga
decisão que paralisou
impeachment
PÁG. 12

Prefeito Edivaldo e secretário Antônio Araújo durante a visita às obras de
asfaltamento no bairro Inhaúma

Cotação – Comercial C. R$ 5,411 | V. R$ 5,412 – Turismo C. R$ 5,469 | V. 5,649 – Euro C. R$ 6,4392 | V. R$ 6,4399 – Libra C. R$ 7,224 | V. R$ 7,227 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 3:35 4,8 m | 1ª Baixamar – 10:15 1,3 m| 2ª Preamar– 16:24 4,6 m | 2ª Baixamar – 22:39 1,5 m |
Loteria – Quina – 5352 (28/08/2020) – 21-39-56-65-74 | Lotofácil – 2104 (28/08/2020) – 09-15-19-21-23-24-37-39-46-62-63-64-66-69-74-80-90-91-97-98 |
Lotomania – 2023 (28/08/2020)– 01-02-04-08-10-11-12-14-15-16-17-19-20-21-25 |
CYAN MAGENTA

Soldado da Polícia
Militar do Maranhão
é executado em
Teresina

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA
E UFMA FECHAM PARCERIA
PARA DESENVOLVER PROJETO
DE NANOSSATÉLITE NO MA

Curiosos acompanham trabalho da polícia militar
no local do crime

Edivaldo
acompanha
implantação de
asfalto no Inhaúma
e Mangue Seco,
zona rural de S. Luís

PÁG. 12

Afastados com
a pandemia, 1,1
milhão de brasileiros
retomam o trabalho
presencial em agosto
PÁG. 12

TEMPO – Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite
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Governo e comitiva da Opas
debatem sobre as políticas de
enfrentamento à Covid-19 no MA
O secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, recebeu,
na tarde dessa sexta-feira
(28), membros da comitiva da
Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas). A comitiva
passou cinco dias de incursão
para conhecer as políticas de
enfrentamento à Covid-19
no Maranhão. Durante o
momento de diálogo, o gestor
destacou que a visita da
organização ficará como legado,
principalmente quanto ao
reconhecimento das estratégias
adotadas e do compromisso da
equipe de profissionais da linha
de frente.
“Para nós do Estado, é muito
gratificante o reconhecimento
da Opas quanto às decisões
que tomamos. Ficamos felizes
que as ações desenvolvidas no
Maranhão vão poder servir
como matéria de estudo para
outros estados, indicando
caminhos que possamos trilhar
no futuro, bem como a correção
dos atuais. E esse trabalho de
muitas mãos foi que conseguiu
salvar vidas”, disse Carlos Lula.
De acordo com a coordenadora
de Vigilância, Preparação
e Resposta a Emergências
e Desastres do escritório da
Opas, Maria Almiron, as
ações implementadas são
valiosas. “Ao vermos o que o
Estado logrou com a equipe
e estruturas construídas,
imediatamente pensamos ser
algo muito bom aos países
que ainda estão iniciando ou
no meio do enfrentamento à
doença. O maior achado foi
como fazer o enfrentamento

JULYANE GALVÃO

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES
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
31/07/2020 a 24/08/2020, 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:
PONTOS
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

A comitiva da Opas foi recebida pelo secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula

à doença, que tem expressiva
severidade, e que põe à prova a
nossa capacidade de respostas a
serviços em saúde, de vigilância
e de solidariedade”, pontuou.
Entre os dias 24 e 28 de agosto,
membros do Gabinete de Crise
da Secretaria de Estado da
Saúde (SES) estiveram reunidos
com a comitiva da Opas. O
objetivo do grupo foi ver de
perto as medidas desenvolvidas
em hospitais, Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs),
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e serviços laboratoriais.
Entre os principais destaques
levantados no momento de

diálogo foi a construção de
hospitais e a organização de
equipes para atuar em resposta à
doença, tudo em tempo recorde.
Outro ponto frisado foi a boa
estrutura laboratorial montada,
com capacidade para 1.200
exames PCR processados por
dia pelo Laboratório Central do
Maranhão (Lacen-MA). Entre
as observações feitas pela
comitiva, também ganhou
proeminência a implantação
de um programa de assistência
às sequelas causadas pelo
coronavírus nos indivíduos
diagnosticados. Além disso,
foram deixadas recomendações
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quanto ao fortalecimento e
aparelhamento das atividades
da Vigilância em Saúde.
Ao todo, mais de 20
estabelecimentos de saúde
instalados em São Luís,
Pinheiro, São José de Ribamar
e Santa Inês receberam a
comitiva, que contou com o
apoio do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde
(Conass). Participaram da
incursão representando a Opas
14 profissionais das áreas
de vigilância, assistência e
comunicação que atuam nos
estados de Minas Gerais, São
Paulo e Rio de Janeiro.

MPMA apresenta sistema
para análise de dados sobre
acúmulo ilegal de cargos

Oi reforça uso
dos seus canais
digitais com
a greve do
Correios

Em reunião virtual realizada na
manhã dessa sexta-feira, 28, o
Ministério Público do Maranhão
apresentou a ferramenta Painel de
BI (business inteligence) com dados
sobre o acúmulo ilegal de cargos
nos municípios maranhenses.
Desenvolvida pela Secretaria de
Planejamento e Gestão (Seplag), a
ferramenta, que integra o Projeto
Cidadão Consciente Gestão
Transparente, será utilizada pelo
Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa (CAOp
ProAd).
O projeto Cidadão Consciente
Gestão Transparente coordenado
pelo CAOp Proad faz parte do
Portfólios de Projetos do MPMA
e está incluso no Plano Geral de
Atuação 2019/2020, um recorte
do Planejamento Estratégico
2016/2021.
O procurador-geral de justiça,

Os clientes da Oi que não
receberem suas contas, devido à
greve dos Correios, têm outras
formas de obter sua fatura.
Para isso, podem acessar o site
Minha Oi na web (www.oi.com.br/
minhaoi ou baixar os aplicativos
para smartphones Iphone ou
Android. No site ou app é possível
gerar o código de barras ou a
fatura para efetuar o pagamento.
Através da Joice, inteligência
artificial da Oi acessível pelo
WhatsApp 31-31313131, é
possível pedir o código de
barras ou a fatura para efetuar
o pagamento. Se preferir,
a Oi disponibiliza aos seus
clientes a opção de realizar a
adesão da conta digital e ter mais
comodidade.
É importante lembrar que, por
questões de segurança, a Joice é o
único canal que envia mensagens
para os clientes de seu número
oficial e verificado.

Eduardo Nicolau, afirmou
estar muito feliz em entregar a
ferramenta ao CAOp ProAd e
agradeceu o empenho da equipe
da Seplag no desenvolvimento do
sistema. “Esse é o resultado de um
trabalho sério, comprometido com
a instituição, que trará resultados
importantes para a sociedade
maranhense”, afirmou.
A coordenadora do CAOp ProAd,
Nahyma Ribeiro Abas, destacou a
importância da ferramenta para uma
iniciativa que começou na Região
Tocantina e que alcançou todo o
estado no combate ao acúmulo
ilegal de cargos públicos. “Ainda
temos muitos casos de acúmulo e a
sociedade nos traz denúncias quase
diariamente. Precisamos apresentar
resultados”, observou.
O servidor Samyr Cutrim, da
Seplag, fez a apresentação da
ferramenta e explicou que o
Tribunal de Contas do Estado

(TCE) tem um sistema que faz
o levantamento dos dados. O
Painel de BI do MPMA permite
o cruzamento de dados de todo
o estado e a análise de situações
específicas pelos promotores de
justiça.
Nesse momento, o sistema já
tem inseridos todos os dados dos
vínculos dos servidores dos 217
municípios maranhenses. Até
o próximo dia 10, também será
possível o cruzamento de dados
com a esfera estadual.
Também participaram da reunião o
diretor da Seplag, Carlos Henrique
Vieira; o diretor da Secretaria
para Assuntos Institucionais em
exercício, Joaquim Ribeiro de
Souza Júnior; e os promotores
de justiça Marco Aurélio Batista
Barros (Assessoria Especial
do PGJ) e Glauce Mara Lima
Malheiros (2ª Promotoria de Justiça
Especializada de Açailândia.
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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
Em frente ao Farol
Em frente aos Bares do Chefe e
Desfrute
Em frente ao Agrup. Batalhão do
Mar

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
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
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Soldado da Polícia Militar do
Maranhão é executado em Teresina
O militar estava esperando a noiva, quando foi
abordado pelos suspeitos e alvejado pelos tiros

Ainda ontem, dois suspeitos de participação
no crime foram capturados pela PM piauiense
FOTOS: DIVULGAÇÃO

WELLINGTON
RABELLO

Por volta das 16h30, dessa sextafeira (28), o soldado da Polícia
Militar do Maranhão Frantiaiallo
Gonçalves Pereira Silva foi
executado em uma avenida
movimentada da capital piauiense.
O crime ocorreu em frente a uma
loja de veículos, no momento em
que a vítima esperava por sua
noiva.
Segundo a Polícia Militar do
Piauí, o soldado Frantiaiallo
estaria de folga e foi se
encontrar com sua noiva, na
Avenida João XXIII, na zona
leste de Teresina, e ficou
aguardando por ela em frente a
uma concessionária de veículos.
Nesse momento, os três
suspeitos abordaram o militar e
efetuaram os disparos, tendo um
atingido seu peito.
Foi informado que uma
ambulância do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) ainda foi chamada, mas
quando chegou o soldado já

Foi preso na quinta-feira (27)
um homem suspeito pelo crime
de extorsão mediante sequestro,
na modalidade conhecida como
“sapatinho”, tendo como alvos
funcionários de agências bancárias
que são forçados a retirar valores
da própria instituição. Ele foi
identificado como Adriano
Milhomem, o “Garrote”.
A prisão feita pela
Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic),
por meio dos Departamentos
de Combate ao Crime Contra
Instituições Financeiras (DCRIF)

O soldado Frantiaiallo Gonçalves foi surpreendido pelos
suspeitos, no momento em que esperava por sua noiva
estava sem vida.
A polícia do Piauí suspeita de
execução, foi nenhum pertence do
policial foi levado pelos suspeitos.
No local do crime, ficaram a arma
e a motocicleta do soldado, entre
outros objetos.
Conforme apurado pelo Jornal
Pequeno, o soldado Frantiaiallo
Gonçalves era lotado no 16º
Batalhão da Polícia Militar, do
município de Chapadinha.

e de Combate aos Crimes
Tecnológicos (DCCT), ocorreu na
cidade de Marabá, no estado do
Pará.
De acordo com a Polícia Civil,
Adriano é suspeito da prática
desse crime contra funcionários
do Banco Bradesco nas cidades
de São Domingos, Bacabal e
Paraibano, todas no interior do
Maranhão.
Segundo informações da Seic, o
preso é considerado como líder
de um grupo criminoso e já vinha
sendo investigado pelo órgão desde
o final do ano passado, quando agiu
no município de Bacabal.
Em julho deste ano, ainda

Homem comete suicídio após matar
a própria esposa em Mata Roma
Um crime bárbaro chocou
moradores da cidade de Mata
Roma, na noite de quintafeira (27). O marido matou a
companheira a tiros e depois
cometeu suicídio, em um povoado
conhecido como Taboquinha, na
zona rural do município.
O homem, que foi identificado
apenas como Bernardo, chegou
em casa alcoolizado, pegou uma
arma de fogo e teria atirado contra
a esposa, de nome Lêda, segundo
as primeiras informações sobre o
caso. Em seguida, com a mesma
arma, ele disparou contra si.
Vizinhos do casal, que escutaram
os tiros vindos da residência,
encontram os dois já sem vida. A
Polícia foi acionada, fez a remoção

Um dos suspeitos presos foi identificado como
“Diabão do Promorar”, comunidade da capital
piauiense

PRISÃO DOS
SUSPEITOS
Ainda na tarde e início da noite
de ontem, dois suspeitos de
participação na execução do soldado
foram presos. O primeiro foi
capturado por um policial militar do
Piauí, que estava à paisana, no bairro
São João, que fica a 300 metros
do local onde ocorreu o crime. O
suspeito foi identificado somente

DIVULGAÇAO

Lêda foi morta a tiros pelo seu
marido, que logo depois tirou a
própria vida
dos corpos e segue investigando o
caso. (Aidê Rocha)

conforme a superintendência,
“Garrote” sequestrou um dos
gerentes do Banco do Brasil de
São Domingos do Maranhão, mas
o liberou em seguida, porque a
vítima não era o responsável pelo
cofre da agência. Duas semanas
depois ele teria voltado a agir e
conseguido efetivar o crime, desta
vez usando o gerente do Bradesco
de Paraibano.
Após o cumprimento do
mandado de prisão preventiva,
expedido pelo juízo criminal da
Comarca de Bacabal, “Garrote”
foi encaminhado ao sistema
penitenciário, onde permanecerá à
disposição da justiça.

como “Diabão do Promorar”.
O segundo suspeito foi preso no
início da noite, por volta das 18h,
nas proximidades da Avenida
Miguel Rosa, na zona sul de
Teresina. O carro utilizado pelos três
envolvidos, um Fiat Uno branco,
também foi localizado; assim como
a possível arma utilizada no crime. A
polícia segue realizando buscas para
prender o terceiro suspeito.
DIVULGAÇAO

“Garrote” é apontado como
autor de vários sequestros na
modalidade “sapatinho”

Na BR-226

Assaltantes roubam carregamentos
de cigarros e deixam funcionários reféns
Na quinta-feira (27), dois
funcionários da empresa Souza
Cruz, que faziam transporte de
grande carga de cigarros destinados
a estabelecimentos comerciais,
foram vítimas de assaltantes, na
cidade de Estreito. O motorista e
o representante comercial ainda
foram mantidos reféns.
Segundo informações da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), eles
foram levados, juntamente com
o carregamento de cigarros, para
um matagal com acesso bastante
camuflado, situado às margens da
BR-226, na altura do Km 556, no
município de Porto Franco.
No local, os suspeitos
desembarcaram quase toda a carga

transportada e a remanejaram
para outro veículo, que não foi
identificado pelas vítimas, e
fugiram.
Os funcionários foram
encontrados no fim da tarde
durante uma operação conjunta
feita pelas polícias Rodoviária
e Militar, com apoio do Centro
Tático Aéreo (CTA). O restante da
carga que não foi levada durante a
ação criminosa foi recolhida pelas
vítimas, que retornaram à cidade
de Imperatriz.
Até o momento, segundo
informações do delegado regional
de Imperatriz, Ederson Martins,
nenhum dos suspeitos do crime foi
preso nem identificado. (AR)

Recapturado preso que fugiu durante transporte à Penitenciária de Pedrinhas
A Polícia Civil conseguiu
recapturar um preso que havia
fugido da viatura no momento que
estava sendo transportado para a
Penitenciária de Pedrinhas. A fuga
ocorreu na tarde de quinta-feira
(27).

Barbeiro assassinado na
área do Mercado Central
Um barbeiro identificado como
Antônio foi assassinado, na
noite dessa sexta-feira, 28, no
Mercado Central.
Muito conhecido no Centro
Histórico de São Luís, o barbeiro
Antônio estava atendendo
um cliente quando o salão foi

invadido por desconhecidos que
o mataram a tiros.
Ainda não se sabe a motivação
do crime, mas, segundo as
primeiras informações, não se
tratou de vingança. Tudo indica
que tenha sido um crime de
execução, premeditado.

Edivaldo confirma para 1º de setembro
pagamento dos servidores municipais

Suspeito de sequestro a funcionários
de banco no MA é preso no Pará
AIDÊ ROCHA

Últimas Notícias

Segundo informações repassadas
à reportagem do Jornal Pequeno, o
detento, identificado como Robert
Lucas Coqueiro Silva, de 22 anos,
escapou da escolta no bairro da
Vila Maranhão, após a portaria da
empresa Vale.

O homem estava sendo conduzido
da Delegacia de Roubos e Furtos de
Veículos (DRFV). Robert já estava
vestido com o uniforme do sistema
penitenciário, quando fugiu para um
matagal levando, ainda, as algemas
do policial.

O delegado Carlos Alessandro, da
Superintendência de Polícia Civil
da Capital (SPCC), disse ao JP que
o preso foi localizado e já estava
custodiado no presídio. Ele não
informou detalhes de como nem
quando ele foi recapturado. (AR)

Por meio de suas redes sociais o prefeito Edivaldo Holanda Junior
confirmou que o salário dos servidores públicos municipais referente ao mês
de agosto estará disponível na conta dia 1º de setembro, terça-feira.
“Mesmo com o impacto da pandemia nas finanças e arrecadação de recursos
do município, seguimos com o pagamento do funcionalismo público em
dia”, disse Edivaldo.
Por causa da pandemia muitas cidades não têm conseguido honrar com seus
compromissos fiscais, no entanto, ao longo de todo este período Edivaldo
não apenas manteve a folha de pagamentos em dia como também antecipou
vencimentos, como ocorreu, por exemplo, com a primeira parcela do 13º
salário deste ano. A manutenção do pagamento do funcionalismo em dia
é uma medida fundamental neste momento de retomada das atividades
econômicas passada a fase mais crítica da pandemia da Covid-19, pois
injeta recursos no setor de comércio e serviços, evitando o fechamento de
postos de trabalho.

Afastado, governador do Rio nega
irregularidades e ministro revoga decisão
que paralisou impeachment
Afastado do governo do Rio de
Janeiro por decisão do Superior
Tribunal de Justiça, o governador
Wilson Witzel sofreu, também, um
revés no Supremo Tribunal Federal:
o ministro Alexandre de Moraes
liberou a tramitação do processo
de impeachment contra ele na
Assembleia Legislativa do Rio.
Moraes revogou uma decisão do
presidente da Corte, Dias Toffoli,
que havia determinado a formação
de nova comissão especial para
analisar o processo.
Para deputados estaduais ouvidos
pelo jornal carioca O Globo, o
afastamento minimiza as chances
de o governador resistir ao
impeachment.
Wilson Witzel foi afastado do
governo e denunciado à Justiça por
envolvimento em suposto esquema
de corrupção na saúde. O Ministério
Público Federal suspeita que o
governador tenha usado o escritório
de advocacia de sua mulher,
Helena Witzel, para operações de
corrupção e lavagem de dinheiro.
O escritório da primeira-dama
recebeu R$ 554,2 mil de quatro
entidades de saúde entre agosto de
2019 e maio deste ano e repassou
R$ 74 mil a contas bancárias do
governador. E-mails obtidos pelos
investigadores mostram que Witzel

teria intermediado contratos.
A Corte Especial do STJ vai
analisar, na próxima quinta-feira, a
decisão que afastou Witzel.
Em pronunciamento, Witzel
negou irregularidades em
sua gestão e disse não haver
provas de atos ilícitos dele. O
governador declarou estar sendo
“massacrado” porque “há interesses
poderosos” contra ele. E citou
um suposto relacionamento
entre a subprocuradora-geral da
Procuradoria-Geral da República
(PGR), Lindôra Araújo, e a família
do presidente Jair Bolsonaro, seu
adversário político.
Bolsonaro ironizou o afastamento
de Witzel ao falar com apoiadores
no Palácio da Alvorada. “Quem é
teu governador?”, perguntou a um
homem que se identificou como
carioca.
As provas obtidas pela PGR
atingem os dois nomes na linha
sucessória do Rio, o vicegovernador Cláudio Castro (PSC)
e o presidente da Assembleia
Legislativo do Rio (Alerj), André
Ceciliano (PT).
Cláudio Castro convocou uma
reunião com a cúpula de segurança
pública do estado em sua
primeira agenda de trabalho como
governador em exercício.

Afastados com a pandemia, 1,1 milhão de
brasileiros retomam o trabalho presencial
em agosto
Cerca de 1,1 milhão de brasileiros retomaram o trabalho presencial em
agosto, enquanto 4,7 milhões seguem afastados, segundo dados do IBGE.
A pandemia, no entanto, é apontada por outros 18,3 milhões como motivo
que impede a procura de emprego, junto com a falta de vagas no local onde
vivem. E 5,6 milhões de pessoas não têm mais esperança de encontrar
trabalho — número que cresceu 20% entre o primeiro e o segundo semestre
do ano.
12,6 milhões de pessoas estão desocupadas no país. A maioria é negra.
No segundo trimestre, a taxa de desocupação dos pretos foi 71,2% maior
que a dos brancos.A crise do emprego é mais forte no Nordeste. Em seis
estados da região, mais de 60% da população em idade de trabalhar está
sem ocupação.

Por falta de verba, Salles vai paralisar
100% das ações de combate ao
desmatamento na Amazônia
No momento em que o alto índice de desmatamento da Amazônia e do
Pantanal voltam a ser notícia internacional, o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) informou que, devido a bloqueios financeiros para o Ibama e
Instituto Chico Mendes (ICMBio), serão interrompidas todas as operações
de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia Legal, bem como todas
as ações de combate a queimadas no Pantanal e demais regiões do País. A
paralisação, segundo o ministério comandado por Ricardo Salles, começa a
partir da zero hora da próxima segunda-feira, 31.
Com essa paralisação de Ibama e ICMbio, na prática, ficam interrompidas
todas as ações de combate na Amazônia e Pantanal. Isso ocorre porque
a atuação militar hoje realizada na região - por meio da Operação Verde
Brasil 2, chefiada pelo vice-presidente Hamilton Mourão – tem missão
complementar e de apoio a esses órgãos. Só Ibama e ICMBio podem multar
e fazer apreensões, por exemplo. Por lei, nenhum militar tem atribuição ou
autorização para aplicar multas ambientais, assim como não podem fazer
autuações, apreensões ou destruições de equipamentos.. (Estadão)

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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MPMA apresenta sistema para análise de dados
sobre acúmulo ilegal de cargos
por Carlos Barroso sexta-feira, agosto 28, 2020 0 Comentários

Compartilhe essa Notícia:
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Em reunião virtual realizada na manhã desta sexta-feira, 28, o Ministério
Público do Maranhão apresentou a ferramenta Painel de BI (business
inteligence) com dados sobre o acúmulo ilegal de cargos nos municípios
maranhenses. Desenvolvida pela Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag), a ferramenta, que integra o Projeto Cidadão Consciente Gestão
Transparente, será utilizada pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa (CAOp ProAd).
O projeto Cidadão Consciente Gestão Transparente coordenado pelo CAOp
Proad faz parte do Portfólios de Projetos do MPMA e está incluso no Plano
Geral de Atuação 2019/2020, um recorte do Planejamento Estratégico
2016/2021.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirmou estar muito feliz em
entregar a ferramenta ao CAOp ProAd e agradeceu o empenho da equipe da
Seplag no desenvolvimento do sistema. “Esse é o resultado de um trabalho
sério, comprometido com a instituição, que trará resultados importantes para a
sociedade maranhense”, afirmou.
A coordenadora do CAOp ProAd, Nahyma Ribeiro Abas, destacou a
importância da ferramenta para uma iniciativa que começou na Região
Tocantina e que alcançou todo o estado no combate ao acúmulo ilegal de
cargos públicos. “Ainda temos muitos casos de acúmulo e a sociedade nos traz
denúncias quase diariamente. Precisamos apresentar resultados”, observou.
O servidor Samyr Cutrim, da Seplag, fez a apresentação da ferramenta e
explicou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) tem um sistema que faz o
levantamento dos dados. O Painel de BI do MPMA permite o cruzamento de
dados de todo o estado e a análise de situações específicas pelos promotores
de justiça.
Nesse momento, o sistema já tem inseridos todos os dados dos vínculos dos
servidores dos 217 municípios maranhenses. Até o próximo dia 10, também
será possível o cruzamento de dados com a esfera estadual.
Também participaram da reunião o diretor da Seplag, Carlos Henrique Vieira; o
diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais em exercício, Joaquim Ribeiro
de Souza Júnior; e os promotores de justiça Marco Aurélio Batista Barros
(Assessoria Especial do PGJ) e Glauce Mara Lima Malheiros (2ª Promotoria de
Justiça Especializada de Açailândia.

MPMA apresenta sistema para análise de dados sobre
acúmulo ilegal de cargos

Novo sistema foi apresentado em reunião virtual

Em reunião virtual realizada na manhã desta sexta-feira, 28, o Ministério Público do Maranhão
apresentou a ferramenta Painel de BI (business inteligence) com dados sobre o acúmulo ilegal
de cargos nos municípios maranhenses. Desenvolvida pela Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag), a ferramenta, que integra o Projeto Cidadão Consciente Gestão Transparente, será
utilizada pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa (CAOp ProAd).
O projeto Cidadão Consciente Gestão Transparente coordenado pelo CAOp Proad faz parte do
Portfólios de Projetos do MPMA e está incluso no Plano Geral de Atuação 2019/2020, um
recorte do Planejamento Estratégico 2016/2021.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirmou estar muito feliz em entregar a
ferramenta ao CAOp ProAd e agradeceu o empenho da equipe da Seplag no desenvolvimento do
sistema.

“Esse é o resultado de um trabalho sério, comprometido com a instituição, que trará resultados
importantes para a sociedade maranhense”, afirmou.
A coordenadora do CAOp ProAd, Nahyma Ribeiro Abas, destacou a importância da ferramenta
para uma iniciativa que começou na Região Tocantina e que alcançou todo o estado no combate
ao acúmulo ilegal de cargos públicos. “Ainda temos muitos casos de acúmulo e a sociedade nos
traz denúncias quase diariamente. Precisamos apresentar resultados”, observou.
O servidor Samyr Cutrim, da Seplag, fez a apresentação da ferramenta e explicou que o Tribunal
de Contas do Estado (TCE) tem um sistema que faz o levantamento dos dados. O Painel de BI
do MPMA permite o cruzamento de dados de todo o estado e a análise de situações específicas
pelos promotores de justiça.
Nesse momento, o sistema já tem inseridos todos os dados dos vínculos
dos servidores dos 217 municípios maranhenses. Até o próximo dia 10,
também será possível o cruzamento de dados com a esfera estadual.

Ferramenta Painel BI
será utilizada pelo CAOP
ProAd

Açailândia.

Também participaram da reunião o diretor da Seplag, Carlos Henrique
Vieira; o diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais em
exercício, Joaquim Ribeiro de Souza Júnior; e os promotores de justiça
Marco Aurélio Batista Barros (Assessoria Especial do PGJ) e Glauce
Mara Lima Malheiros (2ª Promotoria de Justiça Especializada de
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Justiça suspende concurso
da Prefeitura de Riachão
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Em decisão liminar, o juiz da Comarca de Riachão, Francisco Bezerra Simões, suspendeu o concurso
público que seria realizado entre os dias 5 e 6 de setembro na cidade.
A sentença atende ao pedido do Ministério Público, que entrou com uma Ação Civil Pública alegando
o certame tinha sido suspenso pela própria Administração municipal por conta da pandemia, portanto
não existe nenhuma justificativa para que as etapas do concurso sejam retomadas, quando a
situação de pandemia ainda está muito agravada no município.
“Não se pode negar que o atual estágio de contágio pelo novo coronavirús no município é
preocupante. Some-se, ainda, o fato de que a realização de certames desta natureza tem o condão
de alcançar abrangência muito maior que os meros limites municipais, o que pode provocar
disseminação de forma mais acirrada e perigosa. Some-se, a isso, o fato de que muitos candidatos,
talvez até mesmo pertencentes a grupos de risco, tenham que se submeter aos risco de contágio,
pelo anseio natural que o cargo público desperta naquele que está diuturnamente estudando. O mais
grave, porém, é que a própria retificação do edital já tem, em si, a capacidade de estabelecer
condições de desigualdade entre os concorrentes”, afirmou o juiz.

Para o juiz, é inaceitável que o candidato, que muitas vezes demorou meses, anos estudando, quiçá
noites inteiras, esteja preparado para fazer a prova com reais chances de ser aprovado, tenha que
ficar de fora porque está doente.
Em razão disso, as provas estão suspensas por 6 meses e se houver descumprimento da decisão, a
Prefeitura terá que pagar R$ 500 mil em multa.

RIACHÃO – Aplicação de provas objetivas de
concurso público municipal é suspensa
agosto 29, 2020

Uncategorized

A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou, na última quinta-feira, 28, a suspensão da
etapa objetiva das provas do concurso da Prefeitura de Riachão, para os cargos de nível fundamental,
agendadas para os dias 5 e 6 de setembro. A liminar foi deferida pelo juiz Francisco Bezerra, em razão
do alto índice de transmissão da covid-19 no município.
O edital 01/2020, que regula o concurso, estabelecia que as provas seriam realizadas em abril, mas, em
virtude da pandemia, a data foi adiada pela Prefeitura de Riachão e pelo Instituto de Pesquisa e
Capacitação (Icap), responsáveis pelo certame.
CRONOGRAMA
Após a divulgação pela Prefeitura de Riachão e pelo Icap do novo cronograma com datas para
setembro, a Ouvidoria do MPMA recebeu reclamações de candidatos que alegavam receio em realizar
as provas devido ao aumento de casos da covid-19 na cidade. A Ouvidoria, então, encaminhou as
demandas para a Promotoria e foi realizado o pedido de suspensão das provas, com base nos dados
da Secretaria de Estado da Saúde, que apontam que o risco de transmissão no município ultrapassa
1,0.
O Ministério Público compreendeu que a cidade de Riachão não tem possibilidades sanitárias de
receber 4.658 candidatos no atual estágio de contaminação. O município possui apenas uma unidade
de saúde para atender uma população que, de acordo com os dados do IBGE, ultrapassa 22 mil
habitantes.

O adiamento das provas durará enquanto a cidade apresentar elevados índices de infecção.
Em caso de descumprimento da decisão judicial, foi estabelecido o pagamento de multa no valor de
R$ 500 mil.
Redação: Oséas Batista (CCOM-MPMA)

sexta-feira, 28 de agosto de 2020

Aplicação de provas objetivas de concurso público
municipal é suspensa em Riachão

A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou, nessa quinta-feira (28), a suspensão da etapa
objetiva das provas do concurso da Prefeitura de Riachão, para os cargos de nível fundamental,
agendadas para os dias 5 e 6 de setembro. A liminar foi deferida pelo juiz Francisco Bezerra, em razão
do alto índice de transmissão da covid-19 no município.
O edital 01/2020, que regula o concurso, estabelecia que as provas seriam realizadas em abril, mas, em
virtude da pandemia, a data foi adiada pela Prefeitura de Riachão e pelo Instituto de Pesquisa e
Capacitação (Icap), responsáveis pelo certame.
Cronograma
Após a divulgação pela Prefeitura de Riachão e pelo Icap do novo cronograma com datas para
setembro, a Ouvidoria do MP-MA recebeu reclamações de candidatos que alegavam receio em realizar
as provas devido ao aumento de casos da covid-19 na cidade. A Ouvidoria, então, encaminhou as
demandas para a Promotoria e foi realizado o pedido de suspensão das provas, com base nos dados da
Secretaria de Estado da Saúde, que apontam que o risco de transmissão no município ultrapassa 1,0.
O Ministério Público compreendeu que a cidade de Riachão não tem possibilidades sanitárias de receber
4.658 candidatos no atual estágio de contaminação. O município possui apenas uma unidade de saúde
para atender uma população que, de acordo com os dados do IBGE, ultrapassa 22 mil habitantes.

O adiamento das provas durará enquanto a cidade apresentar elevados índices de infecção.
Em caso de descumprimento da decisão judicial, foi estabelecido o pagamento de multa no valor de R$
500 mil.
(Informações do MP-MA)

MPE representa prefeito de Itinga por propaganda
eleitoral antecipada
Publicado em 28 de agosto de 2020 às 13:20 | Comentar
2

Lúcio Flávio Araújo, prefeito de Itinga

O Ministério Público Eleitoral ingressou com Representação contra o prefeito de Itinga e précandidato à reeleição, Lúcio Flavio Araújo Oliveira, por promover propaganda eleitoral antecipada. A
representação foi formulada no dia 23 pelo promotor eleitoral Gleudson Malheiros, responsável pela
98ª Zona Eleitoral.
De acordo com o documento ministerial, Lúcio Flávio Araújo Oliveira (PSDB) realizou uma carreata
no povoado Vavalândia, zona rural de Itinga do Maranhão, no dia 15 de agosto de 2020, ao som de
músicas gravadas e divulgadas em carro de som com amplificadores. Ao final do ato, o pré-candidato
ainda participou de uma reunião em via pública, na qual houve a aglomeração de pessoas e discursos
de apoiadores com pedido de votos e promoção eleitoral em favor do pré-candidato à reeleição.
O promotor Gleudson Malheiros destaca que a Legislação Eleitoral impõe algumas regras a serem
observadas para garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos, coibindo excessos que
causem o desequilíbrio na disputa, como é o caso da realização de propaganda eleitoral antecipada.

Assim, condutas como a realização de carreata, uso de carro de som e reuniões públicas para divulgar
candidatura somente são admitidas a partir de 27 de setembro de 2020 (Lei das Eleições e Resolução
TSE nº 23.610/2019 e nº 23.624/2020).
Para Malheiros, a realização de atos que demandem gastos antes do dia 27 de setembro, além de
sujeitar ao pagamento de multa, pode ensejar o reconhecimento de abuso de poder econômico ou
irregularidade na arrecadação de recursos de campanha, o que é proibido pelo art. 30-A da Lei das
Eleições.
Os atos que geraram a representação foram gravados em vídeos e fotos e enviados à Promotoria de
Justiça, estando anexados ao processo. “Isso demonstra que o cidadão está mais atento e consciente,
que é capaz de realizar um importante papel para coibir irregularidades”, ressalta o promotor de
Justiça Gleudson Malheiros.
Pedidos
O Ministério Público Eleitoral pede, em tutela de urgência, que a Justiça condene Lúcio Flávio Araújo
Oliveira a abster-se de realizar até o dia 26 de setembro novas passeatas, carreatas, comícios ou
eventos semelhantes, com as mesmas características dos anteriores (aglomerações e uso de formas
proscritas na campanha), uma vez que há risco de repetição dos atos ilegais, causando desequilíbrio na
disputa entre os concorrentes, sob pena de multa e demais sanções cabíveis.
O MPMA também requer que a Justiça aplique multa, como estabelece a Resolução Nº 23.610/2019,
de R$ 5 mil a R$ 25 mil ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (Lei nº 9.504/1997).
O representante ministerial pede majoração da pena, tendo em vista que o representado é gestor do
município e praticou várias modalidades de propaganda irregular antecipada de uma só vez, além de
causar aglomeração em tempos de pandemia, colocando seus objetivos pessoais na frente do interesse
coletivo.
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Prefeitura de Pinheiro
contrata empresa acusada
de executar “serviços
fantasmas”
28/08/2020 14h26
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A Prefeitura de Pinheiro, administrada por Luciano Genésio, celebrou um contrato de cifras altíssimas
com a empreiteira GPA Construções e Serviços, localizada na Raposa.
Segundo informações colhidas pelo Blog do Neto Ferreira, o Executivo pinheirense pretende pagar
R$ 557.122,68 mil à empreiteira por serviços de conclusão de uma praça esportiva. O prazo
contratual é de apenas 3 meses.
O contrato foi celebrado via Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, que tem como titular Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira.

Esse não o primeiro acordo contratual firmado entre a gestão Luciano Genésio e a construtora. Em
2019, a empresa foi contratada para construir uma ponte de madeira pelo valor de R$ 453.376,04 mil.
De propriedade de Glabson de Jesus Pereira e Paulo Henrique Almeida Pinheiro, a GPA já foi alvo de
uma auditoria do Tribunal de Contas (TCE), que fiscalizou obras de reformas e ampliações em
escolas da zona rural de Anapurus.
Durante a visita in loco, foi descoberto que a empresa recebeu cerca de R$ 561.086,42 mil para
executar serviços de pintura, cobertura e proteções, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, e
de revestimentos e esquadrias. No entanto, apenas pintou os prédios escolares.

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

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado confirma, por
unanimidade, afastamento de desembargador impedido
PÁG. 4

Com projeção
nacional, Maranhão
domina indicações
na final de prêmio
de competitividade

Aprovação do
novo Fundeb não
é suficiente para
melhorar a educação,
afirma Jhonatan

A chegada de três programas maranhenses à final
do Prêmio Excelência em Competitividade 2020
envolveu um árduo trabalho de planejamento, a fim
de que as iniciativas tivessem esse reconhecimento
nacional. Por trás dessa missão, está a Secretaria
de Planejamento e Orçamento do Estado
(Seplan), comandada por Cynthia Mota Lima.

Obras de urbanização
mudam tráfego na
Fonte do Bispo e Anel
Viário, no Centro

PÁG. 6

PÁG. 7

Secretária Cynthia Mota Lima (centro) e equipe que fez parte do
planejamento que levou o Maranhão à final

PÁG. 16

Avança, em Brasília, articulação entre
Governo do Maranhão e entidades para
construção da ferrovia Balsas-Estreito
Ganharam força em Brasília as
articulações do vice-governador
Carlos Brandão e a Secretaria
de Agricultura junto às
representações das associações
e entidades de classes da região
sul do Maranhão para apoio à
construção do ramal ferroviário
ligando Balsas a Estreito. Esta
semana, os debates resultaram
na elaboração de um documento,
endereçado ao ministro de
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,
que destaca a importância da
ferrovia de Porto Franco a Balsas
na prorrogação antecipada da
estrada de ferro Carajás.
PÁG. 3

Bayma Araújo será a primeira autoridade
maranhense a receber a comenda no
Estado, a ser entregue pelo comandante do
24 BIS, Coronel Sousa Filho

Desembargador
Bayma recebe
homenagem do
Exército brasileiro
O decano do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador Antônio Bayma Araújo, será
homenageado, nesta segunda-feira (31), com a
concessão da “Medalha ‘Exército Brasileiro’,
no 24º Batalhão de Infantaria de Selva.

Flávio Dino
Justiça social e direitos
Lutar em favor daqueles que mais precisam
sempre foi uma das marcas mais fortes
de nossa gestão à frente do Governo do
Maranhão. A nossa prioridade é executar
políticas públicas que possibilitem que
famílias inteiras tenham novas perspectivas,
novos horizontes de oportunidades.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Edivaldo
Holanda Junior
Carlos Brandão e Tarcísio Freitas: conversa aberta sobre as necessidades do Maranhão; membros
da Sagrima, Fapcen, Emap, presidentes da APROSOJA, Associação da Serra do Penitente,
Sindibalsas, AMAPA e ACIB, durante assinatura conjunta da solicitação ao Ministério da
Infraestrutura.

HONÓRIO MOREIRA

Edivaldo
vistoria obras
de drenagem
profunda
na Divinéia
e anuncia
asfaltamento
de ruas do
bairro

No caminho certo
contra a Covid-19
Esta semana membros da Organização PanAmericana de Saúde (OPAS), entidade
vinculada à Organização Mundial de Saúde
(OMS), estiveram em São Luís, onde reuniram
com a equipe da Secretaria Municipal de
Saúde e visitaram nossas unidades de saúde
para a troca de experiências e de informações
no combate à pandemia da Covid-19.
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

Queres
ficar são?
João 5:1-15 (texto áureo)
PÁG. 11

Prefeito Edivaldo e equipe percorreram, ontem, a
O prefeito Edivaldo Holanda
Divinéia para anunciar início do asfaltamento de
Junior esteve na Divenéia,
vias e avenidas do bairro
nesse sábado, 29, para
anunciar o início, a partir de amanhã (31), dos serviços de asfaltamento de ruas e
avenidas do bairro. Os serviços somam-se a outros que a gestão municipal executa
no local, como a drenagem profunda, cujos trabalhos estão avançando em ritmo
acelerado permitindo a entrada de outra frente de trabalho, a de pavimentação.

PÁG. 5

TRATAMENTO DE ALTA
PERFORMANCE PARA
HERNIA DE DISCO
PÁG. 10
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PETINHADAS
*** Meu amigo, o cenário da
sucessão do prefeito Edivaldo
Holanda Júnior deu uma
‘movimentada boa’ esta semana,
com decisões, reuniões e
conversas muito interessantes!!!
E, lógico, com muitas
especulações sobre o ‘tabuleiro’
onde “o jogo está sendo jogado
e o lambari pescado”!!! E Dr.
Pêta acompanha atentamente
os “bastidores dos bastidores”,
ligado, claro, nas “informações
preciosas” da sua ‘muriçoca
chipada’, que teve trabalho
essa semana, com intensos
‘sobrevoos’, principalmente
ali pras bandas de um luxuoso
condomínio da Península!!!
Como tem muita coisa que,
por enquanto, não convém ser
‘explicitada’, Dr. Pêta veio hoje
cheio de mistérios intrigantes!!!
Estão todos aí. ‘do lado’, mas não
custa tentar dar algumas dicas a
mais ‘por aqui’!!!
*** Dr. Pêta quer saber, por
exemplo, quem é o auxiliar
de Flávio Dino que anda
frequentando o chiquérrimo
Edifício Murano, na Península,
em busca do apoio de Roseana
SARNEY para o seu précandidato a prefeito!! Agora,
imagina esse palanque com a
presença, inclusive, de um dos
mais ferrenhos inimigos (não é
nem adversário) desse auxiliar!!!
Pois é..., consequentemente, a
filha do Sarney agora está toda
‘se querendo’, achando-se a
verdadeira estrela das eleições!!!
Sim, porque, alinhadíssima
com o presidente do partido,
Roberto Costa, está com as
rédeas do MDB para decidir
para onde vai!!! Quem tem que
ter cuidado é quem anda atrás,
hahahahahahahahahahaha!!!
*** Apesar de o “martelo ainda
não estar batido”, a tendência
de Roseana é ir com Madeira,
que tem como ‘padrinhos’ os
secretários de governo Simplício
Araújo (Seinc) e Jefferson Portella
(Segurança)!!! Os dois, aliás, não
têm nenhuma dúvida de que o
ex-juiz federal vai para o segundo
turno com Eduardo Braide!!!
Ou até com outro candidato,
da base, conforme ‘visualizam’
pelos cálculos enigmáticos
que fazem e que, segundo eles,
mostram que Braide está caindo,
caindo..., e vai cair mais, até

possibilidade de o partido apoiar
Eduardo Braide para prefeito
de São Luís!!! “Claro que até
a definição de candidaturas,
ou seja, nas convenções no
meio do próximo ano, nas 26
capitais e nas cidades acima de
200 mil habitantes os partidos
aliados irão conversar, buscando
convergências, e o Podemos é um
aliado“, declarou Rocha no dia
01 de dezembro de 2019 ao blog
de Cutrim!!! À época, o senador
negou que o seu filho Roberto
Rocha Jr. seria candidato a viceprefeito de Braide!!! “Isso é uma
bobagem sem tamanho”, garantiu,
na época!!!

que Madeira e um outro aliado
do governador o ultrapassem e
cheguem ao segundo turno!!!
‘Rapá’, não digo nem nada,
hahahahahahahahahaha!!! Uma
coisa é certa: com Braide o MDB
não vai mais: cansou, desistiu...!!!
E como esse possível apoio a
Madeira ainda não está definido,
o pré-candidato Neto Evangelista
está ‘de olho’ nele, imaginando
que o partido dos Sarney pode,
de repente, embandeirar-se para
o lado de Duarte Jr, que, por sua
vez, está muito consciente do que
quer e do que não quer para a sua
candidatura!!! Rapaz, Dr. Pêta já
viu de tudo em eleição, mas essa
aí, de auxiliares de Flávio Dino
estarem ‘paquerando’ Roseana
Sarney é realmente de ‘cair o
queixo’!!!
*** Dr. Pêta quer saber, também,
qual foi o fato político da semana
que acabou com qualquer
possibilidade de um eventual
‘Plano B’ que estava na cabeça
de um grande estrategista das
eleições de São Luís!!! Bom,
aí o ‘buraco é mais embaixo”...
delicado e perigoso de ser
tratado!!! Não sei nem como
posso ajudar meus leitores!!!
Problema é que esse ‘Mistério’
envolve o ‘Fator 2022’, e
falar disso, assim, é um pouco
complicado, pois se trata apenas
de uma tese que está na ‘cachola’
do meu chefe e, por extensão,
do Dr. Pêta!!! Quem acompanha
de dentro os “bastidores dos
bastidores” e consegue ler os
pensamentos do governador
sabe, também, o que ele quer e
o que ele não quer para o futuro
do Maranhão!!! E isso passa pela
sucessão de Edivaldo; afinal, o
‘Fator 2022’ estará latente nas
eleições de São Luís!!! O apoio
do PSDB – leia-se Roberto
Rocha – a Eduardo Braide
mudou radicalmente o cenário
e acabou com a possibilidade
de qualquer estratégia que
eventualmente pudesse estar
sendo pensada para o segundo
turno das eleições para prefeito
de São Luís!!! Com isso, o
‘Fator 2022’ ganha um fôlego
importante!!! Os últimos
acontecimentos são do agrado
total do pré-candidato Neto
Evangelista e, principalmente, do
seu principal ‘avalista’!!! Bom,
por enquanto, é só o que Dr. Pêta
pode falar, porque, como disse,
trata-se apenas de uma tese, que,
apesar de ter todo rumo, também
pode não estar certa!!!

Jesus do Flamengo já foi embora e agora chegou a vez do Cristo! O
Rio de Janeiro está aBALAdo pelos últimos acontecimentos; tanto
políticos quanto policiais!!!
*** “Depois de Wellington do
Curso, qual é a pré-candidatura já
posta para a sucessão do prefeito
Edivaldo Holanda Júnior que
está prestes a ‘ruir’???!!! Tcham,
tcham, tcham, tcham...”!!!,
pergunta também Dr. Pêta nos
seus Mistérios!!! Com um
detalhe: a pré-candidatura está
prestes a ruir para melhor..., bem
melhor!!! E, a propósito, também
quer saber Dr. Pêta qual será o
rumo que Wellington do Curso
tomará depois do “xeque-mate’
que levou do PSDB???!!! Altas
conversas já acontecem nos
bastidores, mas, por hora, melhor
deixar quieto!!! Vamos ver o que
Wellington vai falar amanhã,
conforme anunciado, no programa
Ponto e Vírgula, da Difusora FM,
apresentado pelos blogueiros
Leandro Miranda e John Cutrim
do JP online!!! O programa vai ao
ar às 18h, e a audiência promete
ser grande!!!
*** Certo, meu amigo, é que

Wellington ‘tá puto’ com a
rasteira tucana!!! “Estou de luto.
Mataram um sonho [candidatura
a prefeito]”, disse a John Cutrim
o ex-pré-candidato!!! Segundo
o blogueiro, além da entrevista
prometida ao programa Ponto
e Vírgula (Difusora FM), ‘Do
Curso’ deve conceder uma
coletiva de imprensa ainda
durante a semana!!! ‘Bafões’ à
vista!!!
*** Em relação ao vice de
Eduardo Braide, agora apoiado
pelo PSDB de Roberto Rocha, Dr.
Pêta apurou que a prerrogativa
de indicar é dos tucanos, mas
eles ainda estudam um nome que
possa agregar bem e mais!!!
*** Sobre Roberto Rocha, o
blogueiro John Cutrim lembrou
que em 2019, o tucano já
falava em apoio do PSDB a
Braide, o que revelou numa
entrevista exclusiva a ele, quando
pela primeira vez falou da

*** Finalmente, Dr. Pêta fala
de uma representação que o
pré-candidato Neto Evangelista
fez contra Duarte Jr na Justiça
Eleitoral!!! Seria por suposta
antecipação de propaganda
eleitoral, mas, pelo que salta aos
olhos na peça inicial, Neto quer
mesmo é que o pré-candidato do
Republicanos não se apresente
como ‘Duarte do Procon’!!!
*** E viram aí o “duro” recado
de Madeira aos adversários???!!!
“Não sou Neto, não sou Filho,
não sou Júnior, não pertenço
a esse filhotismo perverso
da política do Maranhão”,
disparou ‘Madeira’ em suas
redes sociais!!! Vixi, e isso foi
mesmo o tranquilo e conciliador
Carlos Madeira falando???!!!
Estava mais para Jeisael,
hahahahahahahahahahaha!!!
Rapaz, uma das coisas que o
eleitor mais entende é de perfil
de candidato!!! Ele conhece ‘de
cara’!!! E, convenhamos, esse não
é o tom do ex-juiz federal Carlos
Madeira!!! Bom ter cuidado
com os ‘tiros no pé’!!! Bom não
subestimar a inteligência e a
sabedoria popular!!!
*** Rapaz, uma contabilista,
amiga do meu chefe, tá ‘uma
arara’ com uma certa barraca de
sucos, shakes, saladas e ‘Cia Ltda’
da Avenida Litorânea!!! No início
da semana, foi comer um omelete
sem queijo e acredita que não
deduziram o valor???!!! Aí ela
‘vai’, pede uma salada e... cadê
a proteína???!!! Quis substituir
por ovo, não tinha; pediu peito
de peru e a ‘casa’ quis cobrar
como adicional!!! E, se quiser,
o atendimento é esse!!! Daqui a
pouco os clientes chegam lá com
uma cartela de ovo e uma latinha
de atum, hahahahahahahahaha!!!

2008 - Castelo derrota Flávio Dino, no
segundo turno, com apoio de Jackson

CYAN

Raimundo Cutrim (22.054
votos - 4,51%), Cléber Verde
(19.013 votos - 3,89%),
Gastão Vieira (9.508 votos
- 1,95%) e Welbson Madeira
(5.135 votos - 1,05%). Pedro
Fernandes, Waldir Maranhão,
Paulo Rios e Ribamar Pedrosa
tiveram menos de 1% dos
votos válidos.
Castelo liderou com folga
todas as pesquisas durante a
campanha e esperava vencer
logo no primeiro turno.
Flávio Dino, escorado na
popularidade do presidente da
República, Luís Inácio Lula da
Silva, alavancou em setembro,
de terceiro para o segundo
lugar.
O governador Jackson Lago
fez um balanço positivo das
eleições municipais no Estado,
pouco antes do encerramento
dos trabalhos de apuração do
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-MA).
Ele destacou o excelente
desempenho dos partidos
da Frente de Libertação do
Maranhão, que elegeram
mais da metade dos prefeitos.
“Esse êxito é formidável,
pois é a reafirmação do que
MAGENTA

a população decidiu há dois
anos, quando mudou a nossa
realidade”, frisou.
SEGUNDO TURNO

Líder da coligação “São Luís
merece mais” (PSDB, PSB,
PTC), João Castelo, tendo
Helena Duailibe (PSB) como
companheira de chapa, conseguiu
ser eleito prefeito, em 26 de
outubro de 2008 com 271.014
votos (55,84), derrotando Flávio
Dino da “Unidade Popular”
(PCdoB, PT), que obteve 214.302
votos (44,16%).
O Jornal Pequeno estampou
esta manchete na capa: ‘Castelo
é o novo prefeito de São Luís
– Sarneysismo joga todas as
fichas em Flávio Dino e amarga
a segunda grande derrota seguida
no Maranhão’.
Diz o JP: O grupo Sarney tentou
‘embarcar’ na campanha do
candidato Flávio Dino (PCdoB),
mas o povo percebeu a manobra.
Não deu outra: João Castelo
(PSDB) foi eleito prefeito de
São Luís neste domingo (26),
impondo a segunda grande
derrota ao sarneysismo no
Maranhão. A primeira foi em
2006, quando o então candidato
Jackson Lago (PDT) derrotou
a senadora Roseana Sarney, na
época abrigada no PFL.
Castelo venceu o segundo
turno das eleições na capital

Espetáculo de horrores
Vivemos tempos de urgência num
país que regride com práticas
malévolas, mostrando a face
horrenda do mal banalizado de
políticos degenerados que beiram
o grotesco na difusão de ideias no
período que antecede as eleições
municipais.
O espetáculo de horrores expõe
a decadência de pré-candidatos
que, embora exaltem a “renovação
da política”, são atores
impulsionados pela estrutura
de seus grupos partidários para
explorar a boa fé alheia no jogo
de oportunidades dentro do xadrez
político pré-eleitoral.
São os porta-vozes da sandice
que em aventuras reacionárias
defendem relações subalternas
na sociedade, blasfemam contra
a democracia e se aproveitam
da força das redes sociais, para
fazer pregações ideológicas
enviesadas. É preciso que o povo
esteja organizado politicamente
em todos os espaços para rechaçar
as investidas dos mentirosos
costumazes que usam a massa
anônima e invisível para defender
seus interesses pessoais.
(Antônio Carlos Lua – Jornalista)

Mistérios
*** Quem é o auxiliar de Flávio
Dino que anda frequentando o
chiquérrimo Edifício Murano, na
Península, em busca do apoio da
ex-governadora Roseana Sarney
para o seu pré-candidato a prefeito???!!! Imagina esse palanque
com a presença, inclusive, de um
dos mais ferrenhos adversários
do ‘dito-cujo’!!! Rapaz, Dr. Pêta
já viu de tudo em eleição, mas
essa aí, se for concretizada, vai
‘barrar’ todas !!!
*** Quem é figura que está se
sentindo a verdadeira “estrela”
das eleições de São Luís, sendo
procurada, inclusive, por velhos
adversários que esculhambavam
não só ela como um poderoso
ex-auxiliar da ‘dita-cuja’ ?
*** Qual foi o fato político da
semana que acabou com qualquer
possibilidade de um eventual
‘Plano B’ que estava na cabeça
de um grande estrategista das
eleições de São Luís???!!!
*** Depois de Wellington do
Curso, qual é a pré-candidatura já
posta para a sucessão do prefeito
Edivaldo Holanda Júnior que está
prestes a ‘ruir’???!!! ‘Ruir’ para
melhor!!! Tcham, tcham, tcham,
tcham...!!!

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS

Nas eleições de 5 de outubro
de 2008, 11 candidatos
disputaram a Prefeitura
de São Luís: João Castelo
(PSDB), Flávio Dino (PCdoB),
Clodomir Paz (PDT), Gastão
Vieira (PMDB), Pedro
Fernandes (PTB), Cleber Verde
(PRB), Waldir Maranhão (PP),
Raimundo Cutrim (DEM),
Paulo Rios (PSOL), Welbson
Madeira (PSTU) e Ribamar
Pedrosa (PCO).
Foi uma eleição tão acirrada,
que teve desdobramentos
inesperados nos pleitos
seguintes. O ex-governador
João Castelo e o deputado
federal Flávio Dino, integrantes
da Frente de Libertação que
derrotou o grupo Sarney em
2006, elegendo Jackson Lago
governador, tiveram que se
engalfinhar num virulento
segundo turno.
Abertas as urnas, ficou definido
o cenário para uma nova
peleja: João Castelo saiu na
frente com 210.629 votos
(43,12%), ficando Flávio Dino
com 167.436 votos (34,28%).
O terceiro colocado foi
Clodomir Paz com 46.199
votos (9,46%), seguido de

*** E pra fechar...

*** A propósito, que rumo
tomará Wellington do Curso após
o “xeque-mate’ que levou do
PSDB???!!!
*** Por que o pré-candidato a
prefeito Neto Evangelista está
tentando impedir, na justiça
eleitoral, com uma representação dada entrada sexta-feira,
28, que o adversário Duarte Jr
se apresente como ‘Duarte do
Procon’???!!!
*** E com a decisão do PSDB
de apoiar Eduardo Braide, quem
será o vice do pré-candidato do
Podemos???!!! Os tucanos têm a
prerrogativa de indicar, mas ainda estudam um nome que possa
agregar bem e mais!!!

Capa do Jornal Pequeno, edição de 27 de outubro de 2008
maranhense, conquistando
271.014 votos (55,84%) contra
214.302 votos (44,16%) dados
a Flávio Dino – diferença de
11,68 pontos percentuais. Os dois
YELLOW

candidatos integram a Frente de
Libertação do Maranhão, que
derrotou o grupo Sarney em
2006, elegendo Jackson Lago
governador.

*** Qual é o deputado que anda
‘choramingando pelos cantos’ depois do fracasso do seu
plano maquiavélico que visava
desconstruir o forte discurso do
pré-candidato Duarte Jr, de que
não pertence a família de políticos???!!! “Tem pai que NÃO é
cego”!!!
*** Qual a diferença do caso Leo
Costa/2016 (Barreirinhas) para
Wellington do Curso/2020 (São
Luís)???!!!
BLACK
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Grande São Luís

Taxistas e motoristas de aplicativos são
alvos de assaltos e sequestros relâmpagos
A Polícia Civil informou que trabalha para identificar e
desarticular os grupos que têm agido contra as duas categorias
DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Desde o início deste ano, taxistas
e motoristas de aplicativos têm
sofrido com a insegurança durante
o desempenho de suas atividades,
na região metropolitana de São
Luís. Quase que diariamente, os
profissionais das duas categorias
são alvos de assaltos e sequestros
relâmpagos. Na maioria dos
casos, os veículos são utilizados
para a prática de outros crimes,
para depois serem abandonados.
Somente na última semana de
agosto, conforme informações
levantadas pelo Jornal Pequeno,
foram registradas mais de três
ocorrências envolvendo ambas
as categorias de profissionais.
Em uma delas, um taxista foi
abordado por um casal no São
Cristóvão; e, durante o trajeto, foi
anunciado o assalto e levado o
carro. Ele foi deixado na cidade
de Raposa, onde também teve seu
celular subtraído.
No bairro do Anil, três suspeitos
solicitaram uma corrida; e,
quando chegaram ao local
indicado, o motorista de aplicativo
foi surpreendido por homens
armados, que roubaram o veículo
Sandero, de placa PSZ-7209, e seu
aparelho celular.
Vale destacar os casos nos quais
o motorista é feito de refém,
colocado dentro do portamalas, em esconderijos ou até
mesmo obrigado a dirigir o
veículo, enquanto os suspeitos
realizam uma série de assaltos
a estabelecimentos comerciais e
transeuntes por bairros da cidade.
Depois que terminam, geralmente,
abandonam a vítima e o carro em
um local deserto.
Foi com esse modus operandi que
um taxista foi vítima, em São
José de Ribamar. Na ocasião,
duas mulheres entraram no táxi;
e, no destino final, os suspeitos
já o aguardavam para o roubo.
O motorista foi mantido em
cárcere privado e depois liberado.

Polícia Civil segue
sem pistas do
suspeito que
matou barbeiro no
Mercado Central

Um taxista vítima de assalto foi mantido num cativeiro, na Pirâmide,
durante o período em que seu carro era usado em outros crimes
Neste caso, ocorrido na noite
de segunda-feira (24), dois dos
envolvidos foram presos por
policiais militares.

GRUPO
ESPECIALIZADO PRESO
Há duas semanas, uma operação
da Polícia Militar conseguiu
desarticular uma quadrilha

PC ATUA PARA
DESARTICULAR
O delegado Carlos Alessandro,
superintendente da Polícia Civil
da Capital (SPCC), garantiu que a
polícia já trabalha para identificar
e desarticular todos os grupos
que têm agido em desfavor dos
profissionais que exercem a
função de taxistas e motoristas de
aplicativos.

Um motorista de aplicativo e um taxista mortos em 2020
Neste ano, segundo informações da Polícia Civil, um
motorista e um taxista foram assassinados enquanto
trabalhavam. Ambos os crimes foram praticados
por homens que adentraram aos veículos como
passageiros.
O primeiro teve como vítima Rafael Washington
Costa Ribeiro, de 32 anos, no dia 9 de junho, no
Residencial Ribeira, zona rural de São Luís. Ele
era morador do Bairro de Fátima e dirigia um
carro HB20 prata, quando dois suspeitos armados
solicitaram uma corrida que acabou com o motorista
de aplicativo morto com um tiro na nuca.
Já o taxista Moisés Diniz Amorim, de 39 anos, foi
encontrado morto a facadas, dentro do automóvel
ainda ligado, no bairro do Turu, na noite do dia 31 de
julho. O veículo modelo Spin, de placa PRF-3411,
foi visto abandonado com várias marcas de sangue,
próximo a um terreno que serve como lixão na área.

INVESTIGAÇÕES
Segundo o delegado Felipe César, da
Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), que preside os dois inquéritos, ainda não

é possível afirmar que os crimes sejam de fato
latrocínios (roubo que resulta em morte). Existem
também, conforme o delegado, outras linhas de
investigação sobre os casos.
Na ocorrência envolvendo o motorista de aplicativo
Rafael, um dos suspeitos, de acordo com Felipe
César, foi preso recentemente por porte ilegal de
armas. A polícia aguarda o resultado de exames do
Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim) para
ter certeza do envolvimento do homem na morte do
condutor.
Sobre a morte do taxista Moisés, a polícia já
descobriu, por meio de imagens de câmeras de
segurança, que os autores iniciaram a corrida na
Rua do Passeio, nas imediações do hospital Santa
Casa de Misericórdia. Todo o itinerário da vítima
até o local onde foi cometido o crime também já foi
traçado. Não há, até o momento, identificação dos
suspeitos, que fugiram sem levar nada. Durante a
ação criminosa, o celular chegou a ser levado, mas
foi jogado em um terreno da casa de uma vizinha.
(AIDÊ ROCHA)

DIVULGAÇÃO

Suspeito de integrar facção
criminosa que age na Baixada é
preso no Mato Grosso

LUCIENE VIEIRA

Até esse sábado (29), a Polícia
Civil não possuía pistas da pessoa
que matou o barbeiro Antônio
Souza, de 49 anos, por volta das
19h de sexta-feira (28). O crime
ocorreu dentro da barbearia da
vítima, localizada no Mercado
Central, na região central de São
Luís.
Conforme informações obtidas
pelo Jornal Pequeno, Antônio
estava trabalhando no momento
em que o suspeito chegou; e, sem
nem mesmo ter conversado com
a vítima, efetuou quatro disparos,
tendo alguns atingidos o barbeiro e
provocou sua morte ainda no local.
Logo após cometer o crime,
conforme dito por populares, o
autor dos disparos teria fugido no
sentido da região conhecida como
“Xirizal do Oscar Frota”.
A morte do barbeiro Antônio

especializada em crimes desta
natureza, que atuava na Grande
Ilha. Durante a ação, quatro
pessoas foram presas e um taxista
foi libertado do esconderijo em
que era mantido refém.
Os policiais conseguiram
encontrar o cativeiro em que
o taxista estava, localizado

no bairro Pirâmide. Um dos
integrantes do grupo, conhecido
como “Pimenta”, que o vigiava,
foi capturado e entregou os
demais participantes.
“Essa quadrilha era a maior da
região em quantidade de delitos.
Por semana, promoviam quatro a
cinco delitos, todos eles de grande
volume. Eram sequestros de Uber,
de taxistas, e também roubos a
estabelecimentos comerciais”,
explicou o tenente Souza,
comandante da 3ª Companhia, do
8º BPM.

O barbeiro Antônio Souza foi
morto a tiros, quando estava
trabalhando
Souza, que era morador do Anjo
da Guarda, foi registrada pela
Superintendência de Homicídio
e Proteção à Pessoa (SHPP), que
segue investigando para descobrir
as motivações do crime e o autor
dos disparos.
Nesse sábado (29), o JP manteve
contato com a SHPP, mas devido
à troca do turno de plantão,
o delegado plantonista de
ontem disse que ainda iria ler
a ocorrência. A reportagem foi
informada que o fato também
havia sido repassado ao Serviço de
Inteligência da Polícia Militar, que
auxilia nas investigações.

Na sexta-feira (28), a Polícia
Civil do Maranhão e do Mato
Grosso cumpriram o 31º
mandado de prisão preventiva
de um investigado da Operação
Pecus. O suspeito, de 23 anos,
já responde por porte ilegal de
arma de fogo e homicídio. Ele
foi preso em Rondonópolis,
no Mato Grosso. Segundo a
polícia, o jovem estava foragido
desde o ano passado, quando
teria cometido um assassinato, a
mando de um grupo criminoso
investigado.
Além de ataques a integrantes de
facção rival, o suspeito também
traficava drogas e coordenava os
roubos que estavam acontecendo
na baixada maranhense. De
acordo com a polícia, durante
as investigações constatou-se
que os criminosos simulavam a
comercializar de carne de gado
para dar aparência de legalidade
às suas transações de substâncias

entorpecentes, justificando o
nome da operação, palavra latina
que pode se referir tanto a gado
como pecúnia/dinheiro.
Após os procedimentos padrões,
ele foi encaminhado à Unidade
Prisional, onde aguardará a sua
transferência para o Maranhão.

OPERAÇÃO PECUS
Na madrugada de sexta-feira
(21), a Polícia Civil deflagrou
a Operação Pecus, que tem
como principal objetivo
cumprir mandados de busca e
apreensão e prisão em desfavor
de integrantes de facção
criminosa que coordenam o
tráfico de drogas na região
da baixada maranhense. No
mesmo dia em que a operação
foi deflagrada, o delegado
Armando Pacheco afirmou que
as investigações iniciaram em
2019 e prosseguirão até que o
grupo seja desarticulado.

(LUCIENE VIEIRA)

Últimas Notícias
Prefeitura altera tráfego na
Fonte do Bispo/Anel Viário a
partir de terça-feira (1º)
Em função das obras de urbanização da Fonte do Bispo e entorno (Anel
Viário) e das mudanças de configuração geométrica da rotatória que
estão sendo realizadas na área pela Prefeitura por meio do programa
São Luís em Obras, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
(SMTT), vai alterar o tráfego na extensão da Avenida Senador Vitorino
Freire, sentido Centro - bairro Areinha, a partir das 6h da manhã da
próxima terça-feira (1º). Seguindo orientação do prefeito Edivaldo
Holanda Junior, agentes de trânsito estarão na área para fazerem o
disciplinamento e orientação do fluxo.
A mudança no tráfego vai afetar a rota dos motoristas que transitam
vindo do sentido Terminal da Praia Grande-Mercado do Peixe em
direção ao Ceprama. Com a alteração, o tráfego passa pela pista da
Passarela do Samba e segue direto para retomar a via regular da Avenida
Vitorino Freire, seguindo para o sentido Ceprama-Areinha ou seguindo
para a esquerda na alça de retorno em direção à Rua das Cajazeiras.
A nova via de acesso será de caráter provisório e servirá para todos os
meios de transportes.
A alteração decorre em função das atuais obras que tiveram início no
segundo semestre deste ano. Atualmente, está em andamento o sistema
de drenagem profunda que deverá acabar com os alagamentos que
afetavam a área. Esta é a primeira vez, desde 1986, que o logradouro
passa por uma ampla reforma, abrangendo o espaço por completo.

Movimento QAnon ganha força no
Brasil com teorias conspiratórias e
apoio a Bolsonaro
Considerado ameaça doméstica
de terrorismo nos Estados
Unidos pelo potencial de
incentivar violência por
parte de extremistas, o
movimento QAnon (sigla para
“Q Anônimo”) foi adaptado
ao Brasil e ganha adeptos
entre radicais nacionais. A
versão brasileira da teoria da
conspiração criada pela extremadireita americana tem sido
cultivada em fóruns bolsonaristas
e alimenta campanhas de “fake
news”.
São alvos dessas campanhas
ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) e
mesmo estratégias sanitárias
na pandemia, como o uso
de máscaras de proteção e
“termômetros de testa”.
Em síntese, os adeptos do
QAnon acreditam que o
presidente Donald Trump foi
escolhido por um exército
secreto para uma batalha
contra governantes ocultos do
mundo. É um herói patriota
que aceitou enfrentar uma rede
de tráfico humano e pedofilia
que envolve desde políticos da
esquerda e atores de Hollywood
até o Vaticano e o bilionário

húngaro George Soros.
A origem do movimento é
obscura. Os adeptos seguem
um anônimo que se identifica
como “Q” para lançar mensagens
cifradas em um fórum da deep
web – parte da internet escondida
de ferramentas de busca para
preservação do anonimato.
A fonte primária da teoria
jamais fez qualquer menção a
Bolsonaro, mas apoiadores do
presidente trataram de incluir
o brasileiro entre os líderes
mundiais escolhidos pelo “Q”
para “salvar o mundo”.
Em abril deste ano, por
exemplo, o deputado Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), filho do
presidente, postou nas redes uma
foto ao lado do pai e dos irmãos
comendo milho. Para adeptos do
movimento QAnon, mais do que
uma mera reunião de família, a
imagem era uma prova de que
Bolsonaro é o escolhido. Dias
antes, o “Q” havia publicado a
cena de uma plantação de milho.
“Junte as peças do quebracabeça”, dizia a mensagem
postada pelo perfil “Revelação
Total”.

(ESTADÃO)

Com mais de 7 mil registros, nº de focos
de queimadas no AM em agosto é o maior
dos últimos 22 anos
O número de focos de queimadas registrados no Amazonas atingiu
10.234 este ano, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe). Desse total, mais de 7,6 mil ocorreram somente em
agosto, maior registro para esta época desde 1998, quando os dados
passaram a ser divulgados.
O mês de agosto costuma ser o mais seco do ano na região e também é o
período em que ocorrem os maiores índices de queimadas. Especialistas
afirmam que o fogo é consequência de incêndios criminosos e de
políticas anti-ambientais.
No primeiro semestre do ano, o Estado já havia registrado um aumento
de 51,7% na quantidade de focos de queimada, em comparação com
o mesmo período do ano passado. O quantitativo de queimadas no
primeiro semestre deste ano bateu recorde dos últimos quatro anos no
estado.

Grupo de Everaldo usou laranja,
depósitos fracionados, offshore
e imóveis para lavar dinheiro, diz MPF
O grupo comandado pelo Pastor
Everaldo Pereira, presidente nacional
do PSC, usou laranjas, imóveis,
offshore e depósitos fracionados
para lavar o dinheiro desviado de
contratos do governo do RJ, afirma o
Ministério Público Federal (MPF).
O político e seus dois filhos, Filipe
Pereira e Laércio Pereira, foram
presos nesta sexta-feira (28)
na Operação Tris in Idem, que

também determinou o afastamento
do cargo do governador Wilson
Witzel (PSC-RJ).
Relatórios de inteligência financeira
mostram R$ 884 mil em depósitos
fracionados em dinheiro nas contas
de duas empresas controladas
por Everaldo e os filhos. As
movimentações apontam para
esquemas anteriores à chegada de
Witzel ao poder.

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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