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152.681
CASOS

conﬁrmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

141.655

PACIENTES

recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

181.158

CASOS

suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado desde março

ARARIBOIA

Reserva indígena terá
barreira contra a Covid-19
Conforme a decisão do ministro do STF, Luis Roberto Barroso, a área indígena maranhense e outras no
país devem ser consideradas “prioridade 1”, a ser implementada ainda este mês de setembro.
GERAL 9

Barbara Lauria

Rodovia
Divulgação

Setembro Amarelo

PSDB

Wellington
ameaça ir à
Justiça contra
veto à sua
candidatura
Deputado estadual se movimentou
durante meses como pré-candidato
pelo partido, mas teve o nome vetado por causa de apoio dos tucanos a
Eduardo Braide. POLÍTICA 3

DNIT dá
continuidade
às obras de
duplicação
da BR-135

Eleições 2020

Adriano
comenta
convenção
e alianças
em São Luís

Serviços no subtrecho de 18 km, entre Bacabeira e Santa Rita englobam
terraplanagem, drenagem, tratamento do solo, base e limpeza da
área, entre outros. CIDADES 6

Emprego

População
ocupada no
Maranhão
chega a
2,2 milhões

Durante entrevista ao programa
Ponto Final, da Rádio Mirante AM,
candidato do PV comentou a aliança DEM/MDB de apoio a Neto
Evangelista (DEM). POLÍTICA 3
Divulgação

Plantio de ipês no Parque do Bom Menino, com participação da primeira-dama de São Luís, Camila Holanda (foto),
marcaram, ontem, a abertura da campanha rede do bem, do Fórum estadual da prevenção ao suicídio. CIDADES 5

GERAL 9

Paulo Soares

Av. Vitorino Freire

Motoristas
são pegos de
surpresa com
alteração
de tráfego

campanhas ruins
de Sampaio e
Imperatriz no
Brasileiro
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Sol com algumas
nuvens. Não chove.

COTAÇÕES

Articulações para a
sucessão de Edivaldo
Holanda, agora em 2020, já
miram 2022. POLÍTICA 3

TÁBUA
DE MARÉS

Alteração do tráfego na região afetou a rota dos motoristas que transitavam no sentindo Terminal da Praia Grande ao bairro Areinha

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR

Modificação do trânsito na área passou a vigorar desde ontem (1º), por
causa das obras de urbanização na
região do Anel Viário, no centro de
São Luís. CIDADES 6

Liga analisa
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POLÍTICA

Wellington ameaça
entrar na Justiça
contra veto do PSDB
Deputado estadual se movimentou durante meses como pré-candidato pelo
partido, mas foi preterido em prol de apoio dos tucanos a Eduardo Braide
Agência Assembleia

Tucano revela
conversa com
Braide antes
de retirada

Wellington do Curso segue insatisfeito com decisão do PSDB e promete recorrer para ser candidato
RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

deputado estadual Wellington do Curso anunciou ontem na Assembleia Legislativa que estuda ingressar na Justiça contra o
seu partido político, o PSDB, para
obter o direito de disputar a eleição municipal de São Luís.
O parlamentar se movimentava desde o ano passado como précandidato a prefeito pela sigla, mas
teve a sua candidatura vetada pela direção municipal da legenda,
que decidiu apoiar o pré-candidato Eduardo Braide, do Podemos.
Wellington disse que a justificativa que lhe foi dada, é de que a
decisão passou por uma orientação da direção nacional do PSDB.
Com base nisso, ele encaminhou
ontem questionamentos ao diretório nacional do partido, e assegurou que dependendo da resposta, ingressará com ação na Justiça por ter sido impedido de disputar a eleição municipal.
“Ninguém tem o direito de tirar sonho de ninguém. E eu disse
[a Roberto Rocha Júnior, presidente municipal da legenda]: não
se mata aliado. E eu também disse: me dá mais um prazo até o dia
5. Colocaram a culpa na nacional.
Pois se é da nacional, hoje [on-

O

tem] eu estou provocando a nacional, por meio de um procedimento administrativo para que a
nacional possa se posicionar, e
dependendo do posicionamento
da nacional, vou entrar na Justiça. Me fizeram uma promessa. Me
fizeram acreditar num sonho e as
pessoas compartilharam esse sonho. E vou entrar na Justiça para
ser candidato a prefeito de São
Luís”, declarou.
Garantia
Wellington justificou ter recebido,
meses antes, a garantia do senador
Roberto Rocha de total viabilidade de sua candidatura, por isso a
insatisfação com o veto do partido. Ele também lembrou que o fato de o senador ter colocado o filho, Rocha Júnior, no comando do
diretório municipal, o engessou.
“Me retiraram o diretório municipal e colocaram para o filho do
senador Roberto Rocha, de forma
familiar, de forma cartorial, mas
eu não questionei, porque até então eu confiei, mas eu não sabia
que naquele momento havia feito a mudança para me triturar, para me menosprezar, para me diminuir, para me humilhar”, disse.
"[...] O próprio senador Roberto Rocha, no dia 06 de março, me
garantiu, publicou nas suas redes
sociais que eu seria o pré-candidato a prefeito de São Luís, hoje

MAIS

Engessado
Wellington justificou ter
recebido, meses antes da
retirada da sua candidatura,
a garantia do senador
Roberto Rocha de total
viabilidade do projeto
eleitoral, por isso a
insatisfação com o veto do
partido. Ele também
lembrou que o fato de o
senador ter colocado o
filho, Rocha Júnior, no
comando do diretório
municipal, o engessou.

eles estão dizendo: Ah, mas era
pré-candidato, não é candidato. É
porque não pode se usar o nome
candidato, é por isso que o nome
é pré-candidato, senão todo mundo usava o nome candidato, desde o início. E ele me deu a garantia", completou.
Wellington finalizou, assegurando não ter desistido do projeto
de candidatura própria na capital.
"Aqueles que acham que eu desisti, saibam que eu estou vivo, e
muito mais vivo do que sexta-feira. E podem ter certeza de que eu
não vou desistir e continuo acreditando", concluiu.

Durante o seu discurso Wellington
do Curso revelou ter conversado
com Eduardo Braide (Podemos)
antes de o veto ter sido confirmado
pela direção do PSDB. O parlamentar alega ter pedido prazo até
5 de setembro para tomar uma decisão em relação a retirada da candidatura. Ele explicou que pediu a
Braide indícios de que esse movimento iria garantir a vitória em primeiro turno do deputado federal.
“Eu também disse: ‘Braide, até
o dia 5, a gente senta e conversa.
Há possibilidade não de ser vice,
mas de compor. Me prove que você

Wellington duvida
de decisão
nacional no caso

ganha em primeiro turno que eu
não tenho problema nenhum. Eu
não tenho ganância em ser prefeito
de São Luís. E a gente pode compor. É possível, mas não dando rasteira, não apunhalando, não retirando sonho’”, enfatizou.
Insatisfeito com o desfecho, ele
afirmou ter também rechaçado a
Rocha a possibilidade de abrir mão
de candidatura para ser vice.
“Aí chega na última sexta-feira,
o senador Roberto Rocha não teve
a coragem de anunciar, sabem por
quê? Porque na última reunião que
eu tive com ele, o filho dele me perguntou: ‘Tem condição de ser vice
de Braide?’ Eu disse: ‘Não. Zero
chance’. E olha que eu apoiei o
Braide no segundo turno, em 2016”,
disse. Apesar de contrariado com
a decisão do PSDB, no momento,
Wellington está oficialmente fora
do pleito do mês de novembro. 

Adriano comenta convenção
e alianças políticas em SL
Em entrevista à Rádio Mirante AM, candidato do PV disse que nunca alimentou expectativas de
apoio do MDB; pontuou, contudo, que “o PV sempre acompanhou o MDB em todas as suas eleições”
Divulgação/Rádio Mirante AM

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

candidato do PV à Prefeitura de São Luís, deputado estadual Adriano Sarney, comentou
ontem, durante entrevista ao programa Ponto Final, da Rádio Mirante AM, a aliança DEM/MDB
de apoio à pré-candidatura do
deputado estadual Neto Evangelista (DEM).
O parlamentar disse que, apesar de haver mantido conversas
com algumas lideranças emedebistas, nunca alimentou expectativas de receber seu apoio. Ele pontuou, contudo, que “o PV sempre
acompanhou o MDB em todas as
suas eleições”.
“Por mais que tenham ocorrido
especulações na imprensa sobre a
vinda do MDB, o que seria natural
na política porque o PV sempre
acompanhou o MDB em todas as
suas eleições majoritárias, o que

O

Adriano disse que não guardava expectativa quanto a apoio do MDB

ocorre é que eu nunca criei nenhum tipo de expectativa porque
em conversa com alguns líderes do
MDB, eu nunca senti a firmeza que
eles poderiam vir conosco neste
projeto”, disse.
Apesar disso, o parlamentar evitou fazer críticas ao partido. Para
ele, “cada partido tem as suas lideranças, cada partido faz a sua escolha, os partidos são independentes”.

“Desejo boa sorte ao MDB, sem
nenhuma mágoa, até porque eu
não tinha essa pretensão e não tinha nenhum tipo de expectativa em
relação ao apoio do MDB e de suas
lideranças”, completou.
Sobre sua convenção – Adriano
é o primeiro nome definido como
candidato em São Luís –, o deputado disse que o PV largou na frente .
“O PV sai na frente com a nossa

convenção que homologou a candidatura do deputado Adriano Sarney e a Vall Nascimento, que é uma
pessoa que vem das comunidades,
uma jovem mulher, combatente, fisioterapeuta e militante no esporte, e é uma daquelas pessoas que
largou emprego, largou tudo para
ser chamada pelo concurso da PM
e, infelizmente, o governo não chamou”, disse.
Adriano destacou que com o seu
perfil de administrador pode contribuir muito com a cidade. “Esse meu
perfil de gestor, de administrador,
combina mais com a Prefeitura de
São Luís, porque é onde nós podemos ajudar mais as pessoas. O Executivo é onde as coisas acontecem na
prática, onde você pode mudar a educação, humanizar a saúde, onde você
pode fazer a infraestrutura da cidade
mudar a vida das pessoas. Como deputado eu consegui, graças a Deus,
mudar a vida de milhares de pessoa,
mas no Executivo eu vou conseguir
fazer muito mais”, disse. 
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ESTADO
MAIOR
De olho em 2022

O

período pré-eleitoral vai chegando ao fim e, a julgar pelas
alianças e acordos fechados para o 1º turno das eleições em
São Luís, principalmente, tem muita gente articulando a
sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT), agora em 2020,
mas já de olhos bem abertos para outra sucessão: a do governador
Flávio Dino (PCdoB), em 2022.
Dois dos principais nomes postos nesse jogo são os dos
governistas Carlos Brandão (Republicanos) e Weverton Rocha (PDT).
O primeiro, vice-governador do Estado, aposta na eleição de
Duarte Júnior, do seu partido. Seria a força de que precisa na capital
para tentar eleger-se – ou
reeleger-se, caso Dino deixe o
mandato antes do fim para
disputar vaga de senador ou de
Movimentos de
presidente – governador do
líderes em 2020,
Maranhão.
Brandão seguia voando em
céu de brigadeiro no grupo cuja sobretudo em
formação se deu por sua
iniciativa. Mas, agora, conta com São Luís, visam à
a pressão do deputado federal
eleição estadual,
Josimar de Maranhãozinho (PL),
cujo grupo nesta semana decidiu em 2022
pelo fim da pré-candidatura da
deputada estadual Detinha para
também apoiar Duarte.
Nos bastidores, diz-se que Josimar também almeja o Palácio dos
Leões.
Já Weverton Rocha consolidou, também nesta semana, sua
liderança no grupo que tem Neto Evangelista (DEM) como précandidato na capital. Ao lado de Juscelino Filho (DEM), conseguiu o
cobiçado apoio do MDB e da ex-governadora Roseana Sarney ao
projeto democrata em São Luís.
Oficialmente, o pedetista tem evitado atrelar a eleição de 2020 – e
as alianças na capital – ao seu projeto de 2022. Mas está claro que ele
também olha lá na frente quando articula a eleição deste ano.

Jus sperniandi

O deputado estadual Wellington do Curso segue esperneando após ser
preterido como candidato do PSDB em prol de uma aliança com o Podemos, do deputado federal Eduardo Braide.
O parlamentar agora diz que recorrerá administrativamente à direção nacional da sigla, e, dependendo do resultado, não descarta uma
ação judicial.
- Hoje [ontem] estou provocando a nacional, por meio de um procedimento administrativo, para que a nacional possa se posicionar. Dependendo do posicionamento da nacional, vou entrar na Justiça -, afirmou.

Apoio do povo

Um dia após o anúncio de acordo do MDB com o DEM, o pré-candidato do Solidariedade à Prefeitura de São Luís, ex-juiz federal Carlos Madeira, disse que continua “mais firme do que nunca” na disputa.
Ele era um dos que aguardavam um posicionamento dos emedebistas, e tinha esperanças de firmar aliança com a sigla.
- Vou chegar às eleições em novembro do jeito que iniciei essa jornada, quando abri mão da minha carreira de juiz federal, ou seja, com o apoio
do povo de São Luís, meu único fiador -, argumentou.

Aliança

A deputada estadual Detinha, do PL, não é mais pré-candidata a prefeita de São Luís.
A parlamentar anunciou na noite de segunda-feira (31), durante reunião com correligionários, a adesão do seu partido à pré-candidatura do
deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos), que estava presente ao
encontro.
O PL deve indicar um candidato a vice. A mais cotada é Fabiana Vilar,
ex-secretária de Agricultura da gestão Flávio Dino (PCdoB).

Reforço

O apoio do PL, de Josimar de Maranhãozinho, ao pré-candidato do Republicanos em São Luís, deputado Duarte Júnior, garantirá ganho no tempo de propaganda eleitoral de Rádio e TV ao parlamentar.
Uma estimativa a que a coluna obteve acesso ontem aponta que, antes da coligação, Duarte teria algo em torno de 34 segundos de propaganda. Com o apoio do PL, esse tempo sobe para quase 1 minuto e 30 segundos.
Os números o colocam no mesmo patamar de pré-candidatos como
Neto Evangelista (DEM) e Rubens Júnior (PCdoB), e à frente de Eduardo
Braide (Podemos).

Recado?

Uma postagem do deputado federal Edilázio Júnior (PSD) pareceu um
recado aos líderes emedebistas que avalizaram a aliança com o DEM em
São Luís.
- Ainda sou muito jovem na política e tenho muito o que aprender, mas
pelo menos tenho tentado agir com coerência em minhas decisões. E é
esse o posicionamento que a gente esperava dos políticos mais experientes -, disse, nas redes.
Na capital, Edilázio apoia a pré-candidatura do também deputado federal Eduardo Braide (Podemos).

DE OLHO

11 CANDIDATOS
A PREFEITO devem compor o quadro de
postulantes em São Luís, após a desistência da
deputada Detinha (PL) e a retirada da
pré-candidatura de Wellington do Curso (PSDB)

Regulamentação

O procurador regional Eleitoral no Maranhão, Juraci Guimarães Júnior,
apresentou pedido à Secretaria de Estado da Saúde (SES) para a regulamentação de medidas sanitárias em atos de pré-campanha e de propaganda eleitoral.
O objetivo é reduzir riscos de propagação da Covid-19, em especial nos
eventos com aglomeração de pessoas.
Guimarães quer, ainda, que a pasta determine aos agentes públicos sanitários competentes a devida aplicação com a fiscalização dos atos eleitorais mencionados.

E MAIS
• O deputado César Pires criticou a aliança MDB/DEM durante convenção
do PV, que confirmou a candidatura de Adriano Sarney em São Luís.

• Alguns democratas têm creditado ao deputado Juscelino Filho (DEM) a
costura nacional que possibilitou o apoio do MDB ao deputado Neto Evangelista em São Luís.
• Apenas o Podemos, de Braide, ainda não sinalizou uma data para a sua
convenção.

Motoristas desavisados são
pegos de surpresa com
alteração do tráfego da
Av. Senador Vitorino Freire
CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, 2 de setembro de 2020 - Quarta-feira

Projetos promovem a prevenção
ao suicídio e a automutilação
Promoção de bem-estar, auxílio psicológico, conscientização e informações são algumas das
maneiras encontradas para manter a saúde metal, e ajudar àqueles que precisam de apoio
Divulgação

mês de setembro chega
com a intensificação de
ações de acolhimento
e cuidado àqueles que
já não veem a vida mais como
opção. Há maior ênfase ao cuidado com a saúde mental de
quem necessita, por tratar-se do
mês em que se combate o suicídio. E foi com este objetivo, de
prevenção contra o suicídio e automutilação, que foi aberta a
Campanha Rede do Bem, do
Fórum Estadual de Prevenção a
Automutilação e ao Suicídio, alusiva ao Setembro Amarelo. Com a
presença de psicólogos e psiquiatras, a campanha deu início a
ações que provém, não só a conscientização, mas também o bemestar pessoal mental.
“A pandemia trouxe vários impactos para a população, principalmente quando se fala sobre
saúde mental. Quando falamos
em ansiedade, depressão, tentativas de suicídio, vemos uma recorrência nestes últimos meses, e
com isso o projeto visa justamente
trazer informação, fazer com que
as pessoas cada vez mais tenham
informações relevantes sobre este
tipo de adoecimento, porque a
partir do momento que eu conheço, eu tenho mais práticas e
mais técnicas para cuidar daquela
situação”, explicou a psicóloga Celiane Oliveira.
E para dar início as ações, na
manhã da última terça-feira (1),
foram plantados Ipês no Parque
do Bom Menino, localizado no
Centro. O ato simbólico teve o objetivo de lembrar que o contato
com a natureza é tão necessário
quantas outras medidas para auxiliar no tratamento da depressão
e no bem-estar mental.
“A campanha rede do bem, do
Fórum estadual da prevenção da
automutilação e do suicídio tem

O

PROCURE AJUDA
Para obter ajuda e apoio emocional de prevenção ao
suicídio, o Centro de Valorização da Vida (CVV), atendente
de forma voluntária e gratuitamente todas as pessoas que
querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone
(discando 188), email e chat 24 horas (no site
https://www.cvv.org.br/ ), todos os dias.
No Maranhão, também há atendimentos disponíveis nos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),
hospitais, postos de saúde, Unidades de Pronto
Atendimento (UPA) e nas secretarias municipais de saúde.

188

IPÊ
foi plantado no
Parque do Bom
Menino, simbolizando,
a importância do
contato com a
natureza

É O NUMERO

de telefone de contato do
Centro de Valorização da
Vida, para ligações 24h

OUTRAS CAMPANHAS
Em alusão ao dia mundial de prevenção ao
suicídio (10 de setembro) o Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) também iniciou campanha
Setembro Amarelo, com o objetivo de chamar
atenção à problemática, buscar a redução de
casos e conscientizar a população sobre a
prevenção, no âmbito do Poder Judiciário do
Maranhão. A partir deste mês, o prédio-sede do
Tribunal de Justiça do Maranhão – Palácio Clóvis
Bevilácqua – passou a ser iluminado em amarelo
em alusão ao Setembro Amarelo. A iluminação
pública é uma das ações determinadas pelo
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador Lourival Serejo, para chamar a
atenção da população para o tema de grande
importância, que é a prevenção ao suicídio e

várias ações para o mês de Setembro Amarelo. Iniciamos hoje
com plantios de mudas de ipês

valorização da vida humana. Para discutir o tema,
o Tribunal de Justiça, por meio da Divisão
Psicossocial, realiza no dia 17 de setembro, às
10h, no Instagram @tjmaoficial, a live “Setembro
Amarelo e a prevenção ao suicídio e à
automutilação em adolescentes: possibilidades de
valorização da vida”, com a psicóloga Raíssa
Palhano e moderação de Railson Rodrigues
(analista judiciário – psicólogo). Além disso, o
Judiciário discutirá o tema com os servidores, por
meio de um bate-papo, com o tema “Dialogando
sobre o sentido da vida: estratégias de prevenção
em saúde mental”, com os palestrantes Eliandro
Romulo Cruz Araujo e Tatiana Oliveira de
Carvalho. O evento virtual acontecerá no dia 24
de setembro, às 14h, pela plataforma Zoom.

para mostrar para a população a
importância do contato com a natureza e como a natureza têm um

fator de prevenção nos tratamentos e adoecimentos psíquicos”,
conta a promotora de justiça, e

coordenador do Centro de Apoio
Operacional Direitos Humanos do
MPMA, Cristiane Lago.
A promotora ainda informou
que ao longo do mês haverá capacitação de professores pelos
profissionais do Fórum, para que
os professores estejam mais preparados para lidar com este tema
na sala de aula, e capacitação
para profissionais da saúde, que
são aqueles que recebem esses
pacientes. Além disso, também
haverá ações como Concurso de
Fotografia voltado para alunos da
rede pública de ensino e live solidária.
Setembro Amarelo
Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de
Medicina – CFM, organiza nacio-

nalmente o Setembro Amarelo. O
dia 10 deste mês é, oficialmente,
o Dia Mundial de Prevenção ao
Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano.
Importância da prevenção
A enfermidade da depressão vêm
crescendo de forma silenciosa e
imperceptível, principalmente por
conta de preconceitos que foram
instaurados na sociedade. Preconceitos, esses, que ditam que
problemas relacionados a saúde
mental são apenas falta de força
de vontade ou então fraqueza.
Contudo, este pensamento é equivocado. Depressão é uma doença
tão grave quanto aquelas que se
manifestam no corpo físico, e por
isso, a prevenção, o cuidado e até
mesmo o carinho, tanto com o
próximo quanto consigo mesmo,
é extremamente necessário. É preciso apoio e suporte.
“Uma campanha dessa é muito
importante porque pra gente, enquanto profissional da saúde e
gestor de serviço que atende pessoas que são depressivas e tendem
ao suicídio, é a prevenção que diminuí a incidência e necessidade
de tratamento quando trabalhada” explicou Marcelo Costa, diretor da CAPS do Maranhão.
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POLÍCIA

Polícia Civil investiga
feminicídio na cidade
de Amapá do Maranhão

Reuters

Vítima estava gestante e foi assassinada a golpes de facão pelo companheiro,
que até o início da noite de ontem não foi preso; este ano já ocorreram 42 casos

A

Polícia Civil começou ontem a investigar o caso de
feminicídio, que ocorreu
durante a madrugada do
último dia 31, na cidade de Amapá
do Maranhão. Segundo a polícia, a
vítima, que estava gestante, foi morta a golpes de facão e o principal
acusado é o companheiro dela,
identificado como Jota, que ainda
não foi preso. Um total de 42 feminicídios já ocorreram neste ano no
Maranhão e sendo que quatro casos foram registrados no decorrer
destes últimos três dias.
A delegada Lícia Juliane, da Delegacia Regional de Zé Doca, afirmou que somente ontem a Polícia
Civil tomou conhecimento do feminicídio ocorrido em Amapá do
Maranhão, por meio da imprensa, e
até o período da tarde os familiares
da vítima não tinham comparecido
à delegacia para falar sobre o crime.
Ainda segundo a delegada, as informações sobre esse caso precisam
ser apuradas e ainda há várias lacunas para serem esclarecidas. Os populares disseram aos policiais militares que Jota durante a madrugada
de segunda-feira (31), estava tentando violentar sexualmente a própria enteada, que menor de idade,
mas, acabou sendo impedido pela
mãe da criança.
A menor de idade foi levada para a residência da avó materna, localizada nessa cidade. A delegada
contou que a mãe da criança acabou sendo abordada pelo Jota antes de fazer a denúncia para a Polícia Militar. Ela levou vários golpes
de facão, inclusive, nas pernas, nas
mãos e no pescoço. Os socorristas
do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) foram acionados, mas encontraram a vítima sem
vida e foi levada para o hospital do
município.
A delegada também contou que

Divulgação

Fátima Maria Evangelista dos Santos foi encontrada em uma cova

Idosa de 65 anos
achada morta em
Paço do Lumiar
A vítima desapareceu há 5 meses e um dos
acusados do crime é pré-candidato a vereador

Principal acusado é o companheiro da vítima identificado como Jota, que ainda não foi preso pela polícia

Jota teria assassinado o ex-companheiro da vítima, no estado do Pará, e, após esse ato criminoso, fugiu
para o Maranhão. Como ainda há
informações de populares que a vítima estaria tendo um relacionamento extraconjugal com um morador da cidade de Amapá do Maranhão. “A polícia vai ouvir as testemunhas como ainda aguardaremos
o resultado dos exames periciais feitos pelos peritos do Icrim”, frisou a
delegada.
Outros casos
A polícia registrou três casos de feminicídio durante este fim de semana no interior. Umas das ocorrências foi na cidade de Imperatriz,
no domingo, 30. De acordo com a
polícia, Alan Patrick de Oliveira Soares matou a tiros a ex-companhei-

Mais três casos
no fim de semana
no interior

ra, Gleyciane da Mota Bandeira; e a
ex-cunhada, Dayane, e depois recorreu ao suicídio.
A delegada da Mulher dessa cidade, Silviane Terório, declarou que
o acusado estava inconformado
com o fim do relacionamento. No
domingo, 30, ele invadiu a residência da ex-companheira, localizada
no bairro Novo Horizonte, e assassinou as duas irmãs, e logo após efetuou um tiro na cabeça.
Ainda segundo a delegada, foi solicitado ao Poder Judiciário a medi-

da protetiva em favor da ex-companheira do suspeito. Mas, no dia 27
de maio deste ano, a vítima, por
meio da Defensoria Pública, pediu
a retirada da proteção judicial e, no
dia 27 de junho, o processo acabou
sendo extinto e ela deixou ser acompanhada pela patrulha Maria da Penha da Polícia Militar.
O outro caso ocorreu na tarde do
último dia 29, no povoado Bom Jesus, na zona rural de Santa Luzia do
Paruá, e teve como vítima Marilene
dos Santos Lopes. A polícia informou que o ex-companheiro dela,
identificado como José Antônio Silva Neto, é suspeito de ter cometido
esse ato criminoso e ainda tentou se
matar devido não aceitar o fim da
relação amorosa. Ainda ontem, ele
estava internado no hospital, em
Governador Nunes Freire.

O corpo de Fátima Maria Evangelista dos Santos, de 65 anos, foi encontrado ontem em uma cova, no
cemitério da Maioba, em Paço do
Lumiar. De acordo com a polícia,
ela estava desaparecida há cerca de
cinco meses e cinco envolvidos
nesse ato criminoso foram presos.
Entre os detidos, um pré-candidato a vereador que ainda é suspeito
de ter sacado R$ 180 mil da conta
bancária da idosa.
O delegado Felipe César, da Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP), declarou que a polícia estava investigando esse caso há três meses e
ontem em cumprimento de decisão judicial foi preso um dos envolvidos, no Calhau. Logo após, os
policiais conseguiram prender
mais um acusado, na área do centro da cidade.
Ainda segundo o delegado, os
detidos disseram para a polícia que
a idosa residia sozinha e resolveram cometer esse ato criminoso. O
corpo dela tinha sido enterrado no
cemitério da Maioba, em Paço do
Lumiar. Inclusive, eles teriam pago uma quantia de R$ 800 para três
coveiros fazerem o sepultamento.
A polícia, os peritos do Instituto
de Criminalística (Icrim) e bombeiros militares foram até o cemi-

tério onde encontraram o corpo da
idosa enrolando em um lençol enterrado em uma cova. O delegado
declarou que o corpo foi removido
para o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser autopsiado com o objetivo de identificar
a causa morte. Também neste local, foram presos os três coveiros
que teriam participado da ocultação do cadáver.
Mais corpos
Mais dois corpos deram entrada no
IML durante a madrugada de ontem e um deles foi identificado como Caio Moraes Santos, de 15
anos. A polícia informou que ele foi
vítima de a afogamento na praia do
Caolho, e residia no bairro Coroadinho. O outro corpo também é do
sexo masculino, estava sem identificação e foi vítima de acidente de
trânsito na Estrada de Ribamar, em
Paço do Lumiar.

NA WEB
69 acusados de crime
contra a vida serão
julgados em fórum
Íntegra em o estado/490686

Mundo

Trump apoia forças de
segurança em meio a
protestos contra racismo
Ele foi enfatizar sua campanha de “lei e ordem” na cidade marcada por protestos
contra a injustiça racial, após policial branco atirar contra um homem negro
Reuters via Agência Brasil

KENOSHA, WISCONSIN
O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, contrariou pedidos
de autoridades locais e chegou nesta
terça-feira (1º) a Kenosha, no Wisconsin, para enfatizar sua campanha
de “lei e ordem” em uma cidade marcada por protestos contra a injustiça
racial após disparos de um policial
branco contra um homem negro.
Pesquisas de opinião têm mostrado o presidente, do Partido Republicano, diminuindo sua defasagem em relação ao adversário
democrata, o ex-vice-presidente Joe
Biden, para as eleições de novembro,
em meio aos protestos contínuos
contra a injustiça racial e a violência
resultante.
A viagem de Trump ao Wisconsin, um campo de batalha político
que ele conquistou com uma margem pequena em 2016, lhe dá a
chance de enfatizar sua abordagem
solidária à polícia em um Estado que
ele espera voltar a vencer na eleição

Trump quer melhorar desempenho na região marcada por protestos

de 3 de novembro.
O governador do Estado e o prefeito da cidade exortaram Trump
a não ir a Kenosha para não exacerbar as tensões e permitir que os
cidadãos se recuperem dos tumultos recentes.
Mas o presidente desconsiderou
os apelos, decidindo visitar uma das

cidades em que manifestantes antirracismo se chocaram com apoiadores de Trump que convergiram a
locais de protesto, às vezes exibindo
armas abertamente e prometendo
proteger as propriedades de saqueadores.
Depois de pousar em um aeroporto da vizinha Illinois, Trump e sua

comitiva passaram por grupos de
transeuntes misturados com pessoas
que portavam cartazes de apoio a ele
e outras com cartazes em que se lia
“Vidas Negras Importam” em letras
grandes. Em um cruzamento, policiais da tropa de choque se posicionavam em fila interrompendo o tráfego, mas sem distúrbios à vista.
Em Kenosha, um apoiador de
Trump de 17 anos foi acusado de
matar duas pessoas e ferir outra com
um fuzil semiautomático após os
protestos contra a injustiça racial.
Trump defendeu o adolescente
branco, que enfrenta seis acusações
criminais, e não criticou a violência
de seus simpatizantes.
Mas em Portland, no Oregon, que
há três meses testemunha protestos
noturnos que se tornaram violentos
com frequência, um apoiador de
Trump foi morto a tiros no sábado
e o presidente lamentou terem “executado um homem na rua”. 
Íntegra em oestadoma.com/490684

Índia acusa China de
“ações provocativas”
na área de fronteira
Comandantes de ambos os lados conversaram
para acalmar as tensões entre os gigantes asiáticos
NOVA DÉLHI
O Ministério das Relações Exteriores da
Índia acusou nesta terça-feira as tropas
chinesas de realizarem “ações provocativas” na disputada fronteira montanhosa do Himalaia, enquanto comandantes de ambos os lados conversaram
na segunda-feira para acalmar as tensões entre os gigantes asiáticos.
“Devido à ação defensiva oportuna, o lado indiano foi capaz de evitar
que essas tentativas alterassem unilateralmente o status quo”, disse o porta-voz do ministério, Anurag Srivastava, em um comunicado.
As tropas indianas se posicionaram
em quatro colinas estratégicas depois
do que Nova Délhi classificou de uma

tentativa de incursão chinesa ao longo de uma fronteira de Ladakh, na região oeste do Himalaia, no fim de semana, disse uma autoridade indiana.
A China negou ter iniciado a investida mais recente, com uma porta-voz da embaixada em Nova Délhi
acusando as tropas indianas de invadir a Linha de Controle Real- a fronteira de fato - e conduzir “provocações
flagrantes”.
As tropas indianas e chinesas
estão travadas em um confronto
de fronteira há meses nos desertos nevados de alta altitude de Ladakh e têm mantido negociações
para reduzir o atrito. As duas nações disputam a fronteira há mais
de meio século.
Reuters

Lago na região de Ladakh, na disputada região montanhosa do Himalaia
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Apoios esquentam corrida
para Prefeitura da capital
LAÇOS DE FAMÍLIA

EMPODERADO

APROXIMAÇÃO

Adriano Sarney (PV) fala do
posicionamento da tia Roseana
sobre candidatura de Neto (DEM)

Apoio de Detinha e Josimar
"enriquece" candidatura
de Duarte Jr à prefeitura

Yglésio convida Wellington para
compor grupo. Tucano diz que vai à
justiça para garantir candidatura

PÁGINA 2 E 3

Bancários
suspendem greve
e Correios mantém

GOVERNO
BOLSONARO
Ministro promete
construção de
novo aeroporto
em Balsas

PÁGINA 10

Estudo prova que
obesidade piora
quadro de infectados

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, gravou um vídeo
informando que o Governo Federal está
estudando a construção de um novo aeroporto na cidade. PÁGINA 9

PÁGINA 5

A CRIANÇA SE AFOGOU DURANTE PASSEIO COM A FAMÍLIA

PM salva vida de criança
vítima de afogamento
ao cair em piscina
PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

SÉRIE A : Gabigol e Gerson fora do jogo
SÉRIE B : Sampaio e CRB em opostos
SÉRIE C : Imperatriz dispensa oito atletas

Novo app do FGTS:
Descubra funções,
serviçosecomobaixar
PÁGINA 9

PÁGINA 11

BASTIDORES
queda de Dallagnol
APARTE ATransparentes
Sob pressão de todos os lados, principalmente de dentro da PGR de Augusto Aras, o
procurador Deltan Dallagnol debandou da coordenação da Operação Lava Jato no Paraná. Em redes sociais, ele alegou motivos pessoais, para cuidar da saúde da filha de um
ano, por recomendação médica.
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AMAPÁ DO MARANHÃO

AVIAÇÃO

Ministro promete novo
aeroporto em Balsas

Mulher grávida é
morta pelo marido

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, gravou um vídeo informando
que o Governo Federal está estudando a construção de um novo aeroporto na cidade
SAULO DUAILIBE

C

om uma distância de 810 km
da capital maranhense, a cidade de Balsas pode ganhar
um novo aeroporto. Isso

mesmo!
A boa notícia veio através do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que gravou um vídeo
informando que o Governo Federal
está estudando a construção de um
novo aeroporto no município maranhense.
O município se destaca pela agricultura mecanizada e automatizada,
além de ser o maior produtor de soja
do Maranhão e um dos maiores produtores de grãos da região Matopiba –
que compreende o bioma Cerrado
dos estados do Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia e responde por grande
parte da produção brasileira de grãos
e ﬁbras.
“A gente está vendo a pujança, como Balsas está crescendo e a importância que isso tem para o agronegócio, principalmente para essa região
do Matopiba, que é próspera e produtora. A ideia é que a gente inclua no
plano aeroviário nacional, para que a
gente faça projeto e provavelmente
disponibilizar um aeroporto de qualidade”, disse o ministro no vídeo.

A ideia é que a gente
inclua no plano
aeroviário nacional

Aeroporto de Balsas

O aeroporto de Balsas é um dos aeroportos de maior altitude no Maranhão. A principal companhia aérea
que operava no aeroporto de Balsas
era a SETE Linhas Aéreas, de Goiás,
que operava com aeronaves de pequeno porte. Porém o aeroporto ﬁcou
por um tempo interditado, fazendo
com que a empresa excluísse a cidade
da sua malha aérea. O aeroporto possui uma pista de asfalto com cerca de
1.300 metros de extensão e 30 metros
de largura.

Entre os meses de fevereiro e março
de 2018, o aeroporto passou por manutenção corretivas e preventivas, envolvendo a recuperação da pista de
pouso decolagem, táxi e estacionamento de aeronaves, manutenção das
cercas patrimoniais/operacionais e
áreas verdes.
O aeroporto não passava por um
reparo na pista desde de 1980, e teve a
proibição de pousos de aeronaves pela Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), após relatório de inspeção aeroportuária.
O aeroporto tem capacidade para
receber aviões de médio porte como
Fokker 100, Embraer 195 e Airbus
A320. Atualmente o aeroporto de Balsas é considerado o 2° mais movimentado em aeronaves de pequenos por-

tes (monomotores, bi-motores) do
Maranhão. Utilizado por empresários, voos fretados, bancos e aviação
agrícola.

Construção de ponte
VÍTIMA ESTAVA GRÁVIDA DE CINCO MESES QUANDO FOI MORTA

Além do aeroporto, o ministro ainda revelou que o Governo Federal deve concretizar a interligação entre a
MA-006 e a BR-235. Tarcísio Gomes
garantiu que a ponte sobre o Rio Parnaíba, na BR-235 entre Santa Filomena e Alto Parnaíba (Maranhão) está
em ritmo acelerado. A obra que antes
tinha previsão de entrega apenas para
o ano de 2021, deve ser concluída, segundo estimativas, até o ﬁm deste
ano. “A gente vai concluir a Ponte Santa Filomena até o ﬁm do ano”, garantiu.

Federalização de via

O ministro Tarcísio Gomes ﬁnalizou o vídeo revelando que o governo
estuda a federalização de um trecho
da MA-006 que ﬁca nas proximidades
do Entroncamento com a BR-135.
“Aquele trecho, da MA-006 até Balsas,
no Entroncamento na BR-135, nós estamos estudando a possibilidade de
federalizar, pois cerca de 140 quilômetros e fazer intervenções alí, pois o
ﬂuxo de carga está passando forte por
ali”, ﬁnalizou o ministro.

APP FGTS

Descubra funções, serviços e como baixar

Mais um crime brutal de feminicídio foi registrado no
Maranhão. Desta vez, uma mulher grávida de 5 meses
foi assassinada pelo marido, na cidade de Amapá do
Maranhão, distante cerca de 210 km da capital maranhense. O fato se deu madrugada da última segundafeira (31), por volta 2h, quando uma mulher foi morta a
golpes de facão pelo marido.
Segundo informações da delegacia de Maracaçumé,
que faz circunscrição na região, o suspeito do crime seria usuário de drogas e estava tentando estuprar a própria enteada, mas foi impedido pela mãe da menina.
A vítima tentou sair de casa para fazer a denúncia do
caso, mas foi surpreendida pelo marido com vários golpes de facão. Um dos golpes decepou a mão dela. Outro
acertou o pescoço.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
foi acionado na manhã da segunda, mas quando chegou
no local, a vítima já estava sem vida. Uma equipe da polícia foi deslocada pra a cidade para investigar o caso.

Outro caso

Na cidade de Santa Luzia do Paruá, outra mulher foi
assassinada. O ex-companheiro dela, identiﬁcado como
José Antônio Silva Neto, é o principal suspeito do crime
que vitimou Marilene dos Santos Lopes, também na última segunda-feira, dia 31 de agosto.
A mulher também foi assassinada com vários golpes
de facão. Após o feminicídio, José Antônio ainda tentou
cometer suicídio, mas foi preso e levado para o hospital
em estado grave, tendo que ser transferido para São
Luís. (S.D)

MARANHÃO

Vale abre vagas de
trabalho no Maranhão

AS VAGAS SÃO PARA VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO

A CAIXA, ADMINISTRADORA DO FGTS, DISPONIBILIZOU FUNÇÕES INTEIRAMENTE DIGITAIS RELACIONADAS AO FUNDO NO APLICATIVO
O Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) compõe um benefício
oferecido aos trabalhadores que contribuem com o fundo durante os anos
de trabalho. Todos os colaboradores
contratados seguindo as normas
da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) podem receber o benefício.
O aplicativo FGTS oferece ao trabalhador funções exclusivas para operações e detalhamento do serviços do
fundo.
A Caixa Econômica, administradora dos serviços do FGTS, disponibilizou funções inteiramente digitais relacionadas ao fundo no aplicativo.
A partir da disponibilização do app,
se tornou possível fazer upload de documentos, consultar extratos, acompanhar as etapas de processos, indicar contas para receber o benefício e
administrar os saques liberados de
forma totalmente online. Além disso,
também é possível solicitar outras

modalidades de saque indisponíveis e
consultar o saldo disponível na conta.
Para acessar essas funções basta
adquirir
o
aplicativo
no
seu smartphone. Conﬁra a seguir o
passo a passo para baixar e utilizar a
plataforma.
Como baixar o aplicativo FGTS
O primeiro passo é abrir a página
inicial do celular, conectado a uma rede de internet, e abrir a loja de aplicativos – Play Store ou App Store. Em seguida, pesquise por FGTS e instale o
aplicativo disponibilizado pela Caixa
Econômica Federal. Após o download, abra o aplicativo e clique em “Cadastre-se”. Serão exigidos alguns dados pessoais, como:
• Nome completo
• Data de nascimento
• CPF
• E-mail
Em seguida, informe uma senha de
acesso para utilizar o aplicativo e cli-

que no botão “Não sou um robô”. O
sistema do aplicativo fará um veriﬁcação e enviará um e-mail de conﬁrmação para o endereço cadastrado. É importante acessar a caixa de e-mail e
conﬁrmar o cadastro.
Após isso, volte ao aplicativo e insira o CPF e senha cadastrados anteriormente para entrar na interface da
plataforma.
A partir do login, o sistema fará
mais algumas perguntas sobre a vida
funcional e solicitará que aceite as
condições de uso do aplicativo. Responda as perguntas e leia os termos
antes de aceitar. Após esse último processo, todas as funções estarão disponíveis na tela.
O site da Caixa oferece mais informações e canais para dúvidas, além
dos telefones para contato:
• Capitais e regiões metropolitanas:
3004-1104
• Demais regiões: 0800-726-0104

Oportunidade de trabalho Vale! Visando aumentar o
quadro de colaboradores, a empresa anunciou a abertura de um novo processo seletivo para o preenchimento
de 86 vagas de emprego em cinco estados brasileiros.
São eles: Maranhão, Minas Gerais, Pará, Espírito Santo e
Rio de Janeiro. As chances são para candidatos de nível
médio/técnico e superior.
Além da mineração, ela também atua no setores de
logística, energia e siderurgia.
Vagas de emprego Vale
• Técnico Mecânico – Gerência de Manutenção
• Técnico no Controle de Processos – Gerência de Operação
• Mecânico
• Inspetor Orientador de Operações Ferroviárias
• Téc. de Planejamento em Programação e Manutenção
• Soldador
• Engenheiro de Projetos
• Técnico de Mina e Geologia
• Analista de Segurança do Trabalho
• Analista de Manutenção
• Geólogo
• Assistente Administrativo
• Supervisor de Operação em Mina
• Laboratorista
• Coordenador de Comunicação Institucional
• Técnico em Eletroeletrônica
Inscreva-se para a seleção da Vale
Interessados em participar da seleção devem acessar
o site da Vale e selecionar o cargo que mais se encaixa no
seu perﬁl proﬁssional. Em seguida, basta clicar na opção
“Candidatar-se”, preencher o formulário de cadastro
com os dados pessoais e enviar o currículo atualizado.
Fique atento ao prazo de participação e de duração das
vagas.
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MARANHÃO

MOVIMENTOS GREVISTAS

Bancários suspendem
e Correios mantém

Tablets para estudantes
da rede pública

Sindicato dos Bancários segue decisão nacional e suspende greve. Enquanto isso,
Correios aguarda decisão sobre o Dissídio Coletivo de Greve
com secretário-geral do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras dos
Correios Telégrafos e Similares no Esancários maranhenses acom- tado do Maranhão (Sintect), Márcio
panharam a decisão nacional Martins, o movimento aguarda agora
da categoria e decidiram sus- a decisão do Tribunal Superior do Trapender o movimento, encer- balho sobre o direito de greve, uma
rando também a Campanha Salarial vez que não houve acordo entre os
deste ano, em votação virtual que teve trabalhadores dos Correios e a Emmais de 60% dos votos, realizada na presa de Correios e Telégrafos. “O TST
noite de segunda-feira, dia 31 de já chamou as partes para conversar,
como não houve conciliação, vai haagosto.
A maioria achou que não seria pos- ver o dissídio coletivo, e creio que ainsível construir uma greve forte se os da esta semana saia a data prevista
demais sindicatos do país aprovas- para julgamento da nossa greve. Por
sem as propostas rebaixadas da Fena- isso a gente está intensiﬁcando nossa
ban e dos bancos públicos, o que aca- mobilização para garantir nossos dibou se conﬁrmando nas primeiras reitos”, disse.
horas da terça-feira, 1º de setembro.
O presidente do Sindicato do Bancários (SEEB-MA), Eloy Natan, lembrou que no último dia 28, os bancári- TST já chamou as partes
os do Maranhão já haviam rejeitado
essas propostas. “Porém, com a orien- para conversar, como
tação do Comando Nacional para que
houvesse a aprovação, ﬁcou inviável a não houve conciliação,
deﬂagração da paralisação nacional,
que poderia reverter esses acordos e vai haver o dissídio
impedir a retirada ou restrição de direitos da categoria, como o aumento coletivo, e creio que
salarial abaixo da inﬂação, o encarecimento do Saúde Caixa, o ﬁm da venda ainda esta semana saia
ou do acúmulo de abonos no BB, o
ressarcimento dos custos com o tele- a data prevista para
trabalho, dentre outros ataques”.
Assim, a foi suspensa e a Diretoria julgamento da nossa
do Sindicato assinará em breve a Convenção
Coletiva
de
Trabalho greve
2020/2022.

próxima quinta-feira está agendado
um ato na área de tratamento do Tibiri. “Estamos respeitando todas as medidas de distanciamento social, somos contra qualquer tipo de aglomeração. Então, estamos atendendo aos
decretos estadual e municipal, mas
não podíamos deixar de fazer o movimento paredista”, disse Márcio Martins.
O movimento dos trabalhadores é
nacional e começou em outros estados no dia 17 de agosto.
A adesão do Maranhão ao movimento foi um dia depois. Cerca de 100
mil trabalhadores decidiram pela greve em assembleias organizadas pelos
sindicatos ﬁliados.
O movimento é por tempo indeterminado e é contrário à retirada de direitos, à privatização da empresa, a
negligência com a saúde dos trabalhadores em relação à Covid-19 e ainda, no caso do Maranhão, contra o déﬁcit de trabalhadores.
Em todo o Maranhão o Correios
tem 1.525 funcionários e a defasagem,
segundo o sindicato, é de 600 trabalhadores.

Correios mantém

inviável a deflagração

PATRÍCIA CUNHA

B

Enquanto isso, os Correios em greve nacional há 13 dias, mantém o movimento. No Maranhão, 70% dos servidores aderiram à greve. De acordo

O movimento tem se organizado,
segundo Márcio, com as devidas medidas sanitárias, em alguns pontos da
capital, como a Praça Maria Aragão,
ou em carreatas pela cidade. Para a

A orientação do
Comando Nacional para
que houvesse a
aprovação, ficou
da paralisação nacional

MAIS DE 300 TABLETS SERÃO DISTRIBUÍDOS NO ESTADO
O Ministério Público do Trabalho no Maranhão
(MPT-MA) iniciou a destinação de 326 tablets a estudantes de escolas da rede pública estadual em diversos municípios, como Santa Inês, Açailândia, Estreito e Barra
do Corda. Os equipamentos irão beneﬁciar, prioritariamente, alunos de baixa renda assistidos pelo Programa
Bolsa Família e que estejam matriculados no terceiro
ano do ensino médio. O valor investido na compra dos
equipamentos chega a aproximadamente R$ 650 mil,
resultado de ações judiciais e acordos celebrados entre
o órgão ministerial e empresas investigadas. Para que as
destinações ocorressem, o MPT-MA, a Seduc e a Procuradoria Geral do Estado celebraram um acordo de cooperação técnica, em julho de 2020. No documento, as
três instituições se comprometem a atuarem de maneira cooperativa, enquanto durar o estado de emergência
de saúde pública causado pela pandemia pelo coronavírus.
Enquanto o MPT-MA destinará recursos oriundos de
ações judiciais e termos de ajustamento de conduta
(TAC) para aquisição dos equipamentos eletrônicos, a
Secretaria Estadual de Educação terá como compromisso a identiﬁcação dos alunos beneﬁciados; instalação
de aplicativos Google e Microsoft nos aparelhos; disponibilização do link da plataforma da Seduc (Interativando); e comprovação da entrega dos tablets ao públicoalvo. Por conta da pandemia do novo coronavírus, desde o mês de março, as aulas presenciais nas escolas da
rede estadual foram suspensas em todo Maranhão.
Houve a implementação do ensino remoto em algumas
unidades educacionais. No entanto, segundo a própria
Seduc, cerca de 28% dos alunos do 3º ano do ensino médio da rede estadual enfrentam diﬁculdades para acompanhar as aulas virtuais, justamente por não possuírem
equipamentos eletrônicos e/ou não possuírem acesso à
internet.

CAXIAS

PMsalvavidadecriança
Convenção coletiva da categoria em 2019 afogadaempiscina

A CRIANÇA SE AFOGOU DURANTE PASSEIO COM A FAMÍLIA

Em 2019, após campanha salarial e
greve, os trabalhadores e os Correios
fecharam, por meio de acordo no TST
(Tribunal Superior do Trabalho), a
convenção coletiva da categoria, válida por dois anos.
No entanto, a estatal discordou da
decisão e foi ao Supremo, que concedeu liminar, limitando os efeitos da
convenção por apenas um ano. Com
isso, a validade acabou em julho.
Entre os principais pontos de reivindicação estão a retirada de 70, dos
79 direitos do atual Acordo Coletivo,
com vigência de dois anos (até 2021),
como 30% do adicional de risco, vale
alimentação, licença maternidade de
180 dias e auxílio creche.

Mutirões para entrega

No ﬁnal de semana que passou, os
Correios ﬁzeram mais um mutirão de
tratamento e entrega em todo o país,
de milhões de objetos entre cartas e
encomendas, como parte do plano de

contingência colocado em prática pela empresa, para minimizar os impactos à população, diante da paralisação
parcial dos trabalhadores.
“Os Correios seguem compromissados com a sociedade, neste momento em que os serviços da estatal
são ainda mais essenciais aos brasileiros. Por isso, desde o início da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho
2020/2021, os Correios têm sido
transparentes sobre a sua situação
econômico-ﬁnanceira, agravada pela
crise mundial causada pela pandemia. Conforme já amplamente divulgado, a empresa não tem mais como
suportar as altas despesas, o que signiﬁca, dentre outras ações que já estão em andamento, discutir benefícios que foram concedidos em outros
momentos e que não condizem com a
realidade atual de mercado, assegurando todos os direitos dos empregados previstos na legislação. A paralisação parcial em curso somente agrava

esta situação”, diz um trecho do material distribuído à imprensa.

No último sábado, dia 29 de agosto, um salvamento
heroico trouxe à vida uma garotinha de apenas um ano
de idade. O caso aconteceu na cidade de Caixas, região
dos Cocais, no interior do Maranhão.
A criança foi vítima de afogamento em uma piscina e
de acordo com informações da Polícia Militar, a família
levou a criança a um Batalhão da PM que ﬁca localizado
no povoado de Brejinho, zona rural da cidade de Caxias.
A família estava a passeio no momento do acidente. Eles
informaram aos policiais que o bebê se afogou e ﬁcou
desacordado.

Os Correios seguem
compromissados com a
sociedade, neste
momento em que os
serviços da estatal são
ainda mais essenciais
aos brasileiros
A empresa coloca à disposição dos
clientes os contatos para informações: 3003-0100 e 0800 725 0100 ou
pelo endereço http://www.correios.com.br/fale-com-os-correios.

Ao chegar no posto da PM, a criança estava sem respirar. Os primeiros socorros foram realizados pelo sargento Anderson Lopes e os cabos Carvalho Costa e Nunes, e
a menina voltou à vida. A criança foi encaminhada para
o Hospital Infantil de Caxias.
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Proposta de Orçamento da União com redução
do salário mínimo desagrada parlamentares do MA
PÁG. 3

Governo
anuncia
prorrogação
do auxílio
emergencial até
dezembro no
valor de R$ 300

MA registra
diminuição de
29% da taxa de
ocupação em
presídios, destaca
Boletim Criminal do
Imesc

Câmara aprova
texto-base do
mercado de gás,
aposta do governo
para destravar
investimentos de
R$ 43 bilhões

PÁG. 5

PÁG. 12

PÁG. 7

Prefeitura
de São Luís
prorroga
prazo de adesão
ao Refaz
até 30 de
setembro
PÁG. 4

PRÉ-CANDIDATO A VEREADOR DE SL
É PRESO SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO
EM MORTE E ENTERRO DE IDOSA

FOTOS: GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO

Além do político, foram presos um
vizinho da idosa e mais três coveiros,
que teriam facilitado o sepultamento
A vítima estava desaparecida desde
o mês de abril, e o corpo dela foi
localizado ontem, em um cemitério
na Maioba

Plano Celso Furtado
impulsiona empregos ao
promover obras públicas,
diz Clayton Noleto

Leandro Santos confessou ter se apoderado do dinheiro da vítima, e
é investigado por envolvimento na morte da idosa

Com avanço das
obras de drenagem
na Divineia,
prefeito Edivaldo
inicia frente de
asfalto no bairro
Depois do anúncio de sábado, o prefeito
Edivaldo Holanda Junior percorreu, ontem,
01, as ruas do bairro Divineia, que começaram
a receber asfalto novo esta semana.

PÁG. 5

Clayton Noleto na entrevista a Rádio Timbira do
Maranhão
O secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra),
Clayton Noleto, falou sobre o investimento do governo
do Maranhão em mais de R$ 600 milhões em obras
por todo estado; 14 obras rodoviárias que estão em
andamento, entre a construção de novas rodovias e
pontes; e o Plano Emergencial Celso Furtado. PÁG. 11

O corpo de Fátima Evangelista (destaque) estava enterrado em
uma cova clandestina, num cemitério na Maioba

MAURÍCIO ALEXANDRE

A Polícia Civil localizou, ontem, 01, o corpo de
Fátima Maria Evangelista dos Santos, de 65 anos,
sepultado em uma cova clandestina, no cemitério
da Maioba, em Paço do Lumiar. A polícia chegou
ao local após a prisão de um dos acusados
de envolvimento no crime: o pré-candidato a
vereador de São Luís, Leandro César Silva Santos.
Segundo as investigações, ele havia sacado R$
180 mil de duas contas da vítima. PÁG. 12

Como parte do programa São Luís em Obras, ruas da Divineia
começaram a receber a camada asfáltica

Enquanto Roseana vai de Neto

PV oficializa candidatura de Adriano Sarney à Prefeitura de S.L
Em convecção nessa segunda-feira, 31, o PV oficializou a candidatura de Adriano Sarney a prefeito de São Luís, com
Vall Nascimento como vice-prefeita. Quarenta e sete candidatos concorrerão ao cargo de Vereador pela legenda.

Cotação – Comercial C. R$ 5,5266 | V. R$ 5,5274 – Turismo C. R$ 5,5 | V. R$ 5,83 – Euro C. R$ 6,5284 | V. R$ 6,5339 - Libra C. R$ 7,2534 | V. R$ 7,2582 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar –6:32 1,1 m| 1ª – Preamar –12:39 4,8 m | 2ª Baixamar –12:39 4,8 m |1ª Preamar –19:26 5,8 m| Loteria – |Quina – 5355 (01/09/2020) –07-43-59-61-62|
Lotofácil –2026 (01/09/2020) 01-03-04-05-06-11-13-14-16-19-20-21-22-23-24 | Lotomania– 2105 (01/09/2020) 07-09-12-13-22-29-35-36-37-39-41-50-52-54-57-81-87-90-92-96 |
Dia de Sorte –350 (01/09/2020) Mês: Novembro - 07-16-20-23-24-25-26 | Timemania – 1531 (01/09/2020) – VASCO DA GAMA/RJ – 10-12-19-21-23-36-43|
Dupla Sena – 2125 (01/09/2020) – 1º 05-07-21-25-30-42 | 2º 06-09-25-26-42-44|
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
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Atos, Fatos & Baratos

J O R N A L

“Uma pessoa inteligente aprende com os
seus erros, enquanto uma pessoa sábia
aprende com os erros dos outros”.
(Augusto Cury)

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

Invasão de domicílio sem
mandado é válida se ninguém
mora no local, diz STJ
A proteção constitucional à
inviolabilidade de domicílio
pressupõe que o indivíduo o
utilize para fins de habitação e
moradia, ainda que de forma
transitória, pois refere-se ao
bem jurídico da intimidade da
vida privada. Assim, não é nula
a invasão feita sem mandado
judicial se há suspeitas de
que o local é utilizado única e
exclusivamente para armazenar
drogas e armas.
Com esse entendimento, a 5ª
Turma do Superior Tribunal de
Justiça denegou Habeas Corpus impetrado pela Defensoria
Pública de Santa Catarina que
defendia a nulidade das provas
obtidas por meio de invasão de
um apartamento sem mandado
judicial.
Relator do caso, o ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
fez diferenciação entre os
casos em que incide a proteção
constitucional e o caso concreto julgado. Citou que o conceito de casa para fim de proteção
jurídico-institucional tem caráter amplo e vale para qualquer
compartimento habitado ou
privado não aberto ao público,
onde alguém exerce profissão
ou atividade. Também citou
doutrina no mesmo sentido.

“A proteção constitucional,
no tocante à casa, independentemente de seu formato e
localização, de se tratar de bem
móvel ou imóvel, pressupõe
que o indivíduo a utilize para
fins de habitação, moradia,
ainda que de forma transitória,
pois tutela-se o bem jurídico
da intimidade da vida privada”,
afirmou.
Não é o que ocorreu no caso
julgado. Os policiais receberam notícia anônima de que
uma quitinete era usada para
armazenar drogas e armas.
Foram informados pelos vizinhos que ninguém residia no
endereço. Aguardaram a movimentação de moradores, em
vão. E conseguiram enxergar,
por uma das janelas, os objetos
do crime.
“Com tudo isso em mente e
sem desconsiderar a proteção
constitucional de que goza a
propriedade privada, ainda que
desabitada, a busca e apreensão sem mandado judicial em
exame não teria o condão de
manchar de nulidade a atuação
dos policiais ou as provas
colhidas na ocasião”, concluiu
o ministro Reynaldo Soares da
Fonseca. (CONSULTOR JURÍDICO)

Enquanto Roseana vai de Neto

PV oficializa candidatura de Adriano
Sarney à Prefeitura de São Luís
O Partido Verde (PV) confirmou,
na segunda-feira, 31, a candidatura de Adriano Sarney a prefeito
de São Luís, com Vall Nascimento como vice-prefeita. Quarenta
e sete candidatos concorrerão ao
cargo de Vereador pela legenda.
A convenção do PV foi realizada
em sua sede, no Turu, em São
Luís. A chapa é puro sangue,
independente, e o Partido Verde
foi primeiro a realizar convenção
partidária.
O ato político aconteceu em
ambiente aberto, com controle rígido sobre o número de pessoas,
disponibilizando álcool em gel
70% e obedecendo o distanciamento social entre os presentes e
todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
e vigilância sanitária, informou
a coordenação da campanha de
Adriano. E lembrou que o partido
conta com um bom quadro de
candidatos, formado por lideranças de vários segmentos sociais e
as mulheres superando os 30% de
coeficiente de candidaturas.
Na ocasião foi apresentada a
vice-prefeita Vall, que, além
de Bacharel em Fisioterapia, é
atleta de judô, jiu-jítsu e também
acredita na renovação da política
ludovicense “Agradeço muito a
confiança do Adriano e acredito
que a gente tem capacidade total
de fazer a mudança. Chegou a
hora! Vamos trabalhar muito!

orientarem que campanha válida é
a oficial. Além disso, o candidato
não pode contratar uma empresa
terceirizada para impulsionar
qualquer conteúdo eleitoral.
Assim, o impulsionamento deve
ser contratado diretamente com
as redes sociais, que devem ter
foro no Brasil, afirma o professor
Feijó. “Só pode contratar empresa
nacional. Assessorias de comunicação não podem prestar esse
serviço, tem que ser o candidato
ou o partido dele”, esclareceu.
Para ter mais visibilidade nos
resultados dos principais buscadores da internet, como o Google,
o candidato pode pagar para ser
mais bem ranqueado nas procuras
dos usuários por palavras-chaves,
por exemplo. Uma novidade em
relação às Eleições de 2018 é que
postagens feitas durante o período
da eleição poderão continuar no ar
no dia do pleito.
Porém, de acordo com o TSE,
a propaganda ou seu impulsionamento na data da eleição são
considerados crimes eleitorais.
“Nenhuma postagem nova poderá
ser feita. Eleitores que publicarem
qualquer comentário de cunho político [no dia da eleição] também
podem ser enquadrados em crime
de boca de urna”, afirma Feijó.

(BRASIL 61)

Em alusão ao dia mundial de
prevenção ao suicídio – 10 de
setembro – o Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA) promove
a campanha Setembro Amarelo,
com o objetivo de chamar atenção
à problemática, buscar a redução
de casos e conscientizar a população sobre a prevenção, no âmbito
do Poder Judiciário do Maranhão.
A partir desta terça-feira (1º), o
prédio-sede do Tribunal de Justiça
do Maranhão – Palácio Clóvis
Bevilácqua – estará iluminado em
amarelo em alusão ao Setembro
Amarelo. A iluminação pública é
uma das ações determinadas pelo
presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo, para chamar
a atenção da população para o
tema. “A Organização Mundial
de Saúde estima que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos”,
frisou o presidente do TJMA.

O nosso abraço desta quarta-feira
vai para o decano do Tribunal de
Justiça do Maranhão, desembargador Antonio BaymaAraujo, que
recebeu a “Medalha Exército Brasileiro”.A solenidade aconteceu no
salão de honra do 24º Batalhão de
Infantaria de Selva. O magistrado
é a primeira autoridade maranhense a receber a comenda no Estado

• O bom do Centrão é o pragmatismo. Se, em 2022, Bolsonaro der
sinal de desgaste, ele pula fora e
vai com PT. @BlogOlhoNaMira
• Imagina o cara que acorda cedo,
lava o rosto, escova os dentes e
vai pegar ônibus pra ser guardião
do Crivella. @marvio

Adriano e a vice Vall Nascimento comemoram durante a convenção
Essa é a chapa certa para São
Luís”, declarou a vice.
O encontro foi marcado por
grande participação popular, de
forma virtual.
Logo após a convenção, Adriano
conversou com jornalistas e disse
que, além da renovação, a sua
campanha irá focar na geração
técnica, responsável e transparente, alicerçada em um importante
tripé: pessoas, planejamento e

orçamento.
“Trago como diferencial o meu
conhecimento como economista,
administrador, e quase 10 anos
de carreira política independente.
Faremos uma gestão sem amarrações políticas e com o olhar voltado para resolver os problemas
de São Luís, ouvindo as pessoas,
estabelecendo prioridades e utilizando corretamente os recursos
públicos”, ressaltou Adriano.

PROGRAMAÇÃO
Para discutir o tema, o Tribunal
de Justiça, por meio da Divisão
Psicossocial, realiza no dia 17 de
setembro, às 10h, no Instagram
@tjmaoficial, a live “Setembro
Amarelo e a prevenção ao suicídio
e à automutilação em adolescentes: possibilidades de valorização
da vida”, com a psicóloga Raíssa
Palhano e moderação de Railson
Rodrigues (analista judiciário –
psicólogo).
Além disso, o Judiciário discutirá
o tema com os servidores, por
meio de um bate-papo, com no
dia 24 de setembro, às 14h, pela
plataforma Zoom.

DADOS
No Brasil, são registrados cerca de
12 mil suicídios todos os anos e
mais de 1 milhão no mundo, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio
são relacionados a transtornos

mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno
bipolar e abuso de substâncias.

ONDE PROCURAR
AJUDA
Para obter ajuda e apoio emocional de prevenção ao suicídio,
o Centro de Valorização da Vida
(CVV), atende de forma voluntária e gratuitamente todas as
pessoas que querem e precisam
conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos
os dias, discando 188.
No Maranhão, também há atendimentos disponíveis nos Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS),
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros
de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS), hospitais, postos de saúde, Unidades
de Pronto Atendimento (UPA)
e nas secretarias municipais de
saúde.

Uemasul promove debate sobre
Orçamento Participativo 2020
O debate sobre o Orçamento Participativo (OP) de 2020 do Governo do Estado do Maranhão será
realizado nesta quarta-feira (2),
às 17h. As apresentações das propostas contemplam duas regiões
do Estado: Região de Desenvolvimento do Tocantins Maranhense
e Região Amazônia Maranhense.
O evento será transmitido ao vivo
nos canais oficiais da UEMASUL:
Youtube, Facebook e Twitter.
O debate contará com a presença
do secretário adjunto de Estado do
Planejamento e Orçamento (SEPLAN), Roberto Santos Matos;
secretário de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular
(Sedihpop), Francisco Gonçalves;
e do vice-reitor da Universidade
Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UEMASUL), Antônio
Expedito Barroso Ferreira de
Carvalho.
Para a reitora da UEMASUL, professora Elizabeth Nunes Fernandes, a participação da população
nas discussões é essencial para
melhor conhecer as propostas
apresentadas e então votar.

Abraço do Dia

Tuitaços

Propaganda eleitoral
na internet: saiba mais
TJMA promove campanha
sobre as regras para
as Eleições Municipais Setembro Amarelo
A campanha eleitoral na internet
têm cada vez mais relevância no
resultado das urnas. Em meio
à pandemia e o distanciamento
social, a propaganda nas plataformas virtuais pode ter um peso
ainda maior este ano, nas Eleições
Municipais de 2020.
Bastante usado para ampliar o
alcance de uma postagem nas
redes sociais, o impulsionamento
de conteúdo está permitido, mas
a Justiça Eleitoral estabeleceu
algumas limitações. Em primeiro
lugar, a publicidade só será permitida se feita pela conta oficial
do candidato, do partido ou da
coligação. Ou seja, o candidato
não pode usar o perfil pessoal para
alavancar conteúdo de campanha.
O mesmo se aplica aos apoiadores
e eleitores, que podem acabar prejudicando-o, explica Vladimir Feijó, advogado, mestre em direito
público e professor da Faculdade
Arnaldo, de Belo Horizonte. “O
uso da internet com impulsionamento para divulgar pessoas e
propostas, somente por partidos e
candidatos. Eleitores e apoiadores
estão proibidos. Isso configura
abuso do poder econômico e pode
levar à cassação daquele candidato.”
O professor aconselha os candidatos a buscarem os apoiadores e

P E Q U E N O

As contribuições da população
dos 217 municípios, organizadas
por regiões para a votação do
Orçamento Participativo (OP) de
2020, ocorrem de forma online
devido ao momento de pandemia,
por meio do portal www.participa.
ma.gov.br.
As votações finalizam no dia 10
de setembro. Devido aos protocolos de segurança contra a
Covid-19, este ano a UEMASUL
realiza o debate de forma remota.
Propostas que serão debatidas e
que estão em votação
A Região de Desenvolvimento do
Tocantins Maranhense é formada
pelos municípios de Amarante do
Maranhão, Buritirana, Campestre
do Maranhão, Cidelândia, Davinópolis, Estreito, Governador Edison
Lobão, Imperatriz, João Lisboa,
Lajeado Novo, Montes Altos,
Porto Franco, Ribamar Fiquene,
São João do Paraíso, São Pedro da
Água Branca, Senador La Rocque
e Vila Nova dos Martírios. As
propostas são:
- Implantação e Implementação da
Delegacia e Vara Especializada na

proteção ao idoso;
- Previsão do orçamento para
regularização fundiária de áreas
de conflitos;
- Modernização e ampliação nos
sistemas de abastecimento de água
e esgotamento sanitário da Região
Tocantina Maranhense.
A Região Amazônia Maranhense
é formada pelos municípios de
Açailândia, Bom Jesus das Selvas,
Buriticupu, Itinga do Maranhão
e São Francisco do Brejão. As
proposta são:
- Inserir no planejamento governamental a criação do Núcleo de
Defensoria Pública em Itinga do
Maranhão, bem como fortalecer os núcleos de Açailândia e
Buriticupu, visando fomentar o
desenvolvimentos sustentável do
Estado como versa o compromisso nº 42;
- Recuperação e manutenção das
áreas de interesse ambiental e
a criação do Parque Ambiental
Regional;
- Ampliar o “Programa Minha
casa, meu Maranhão” para a
região.

• Bolsominion: - o governo não
pode obrigar ninguém a se vacinar.Pode. É previsto em lei e é
Constitucional @MrLawful
• De tempos em tempos, os políticos acreditam dominar o segredo
do sucesso. Que já foi a defesa
dos programas sociais, a negação
da política, o combate à corrupção... Agora, para serem eleitos,
muitos entendem que basta falar
absurdos como Bolsonaro. @
apyus
• Na real, o flaflu entre fazer ou
não isolamento deu certinho. Geral se focou nisso e vamos passar
pela maior crise em gerações sem
tocar em uma benesse das altas
autoridades. Nada, nadinha será
tirado deles. @yashagallazzi
• Um governo pode ser de esquerda, de direita, conservador,
progressista. Pode ser muita coisa.
Um governante pode ser inclusive, intimamente, negacionista.
Mas nunca, jamais, a propaganda
oficial de um governo pode dizer
TOMA VACINA QUEM QUER.
Isso é desumano. É vil. É sujo.@
augustodeAB

Rarará
Dois homens estão discutindo
suas vidas e um diz:
- Vou me casar. Estou cansado de
ter um apartamento sujo, pratos
sujos, e sem roupas para vestir.
O outro diz:
- Que coincidência, eu estou me
divorciando por esses mesmos
motivos.
***
No casamento, o padre diz:
- Se tiver alguma pessoa que é
contra esse casamento, que fale
agora ou cale-se para sempre!
Então, só um levantou a mão. E o
padre diz:
- Meu filho, não vale! Você é o
noivo!

Sobe/Desce
Sobe
O Ministério Público do Trabalho
no Maranhão (MPT-MA) iniciou
a destinação de 326 tablets a estudantes de escolas da rede pública
estadual em diversos municípios,
como Santa Inês, Açailândia,
Estreito e Barra do Corda. Os
equipamentos irão beneficiar,
prioritariamente, alunos de baixa
renda assistidos pelo Programa
Bolsa Família e que estejam
matriculados no terceiro ano do
ensino médio. O valor investido
na compra dos equipamentos
chega a aproximadamente R$ 650
mil, resultado de ações judiciais e
acordos celebrados entre o órgão
ministerial e empresas investigadas.

Desce
Um pré-candidato a vereador de
São Luís foi preso por suspeita de
aplicar golpes e matar uma idosa,
que estava desaparecida desde o
mês de março. O corpo da vítima
foi encontrado nessa terça-feira,
01, em uma cova clandestina no
cemitério de Paço do Lumiar.
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Com avanço das obras de drenagem
na Divineia, prefeito Edivaldo inicia
frente de asfalto no bairro
Como anunciado pelo prefeito
Edivaldo Holanda Junior no
último sábado (29), as ruas do
bairro Divineia começaram a
receber asfalto novo esta semana.
A obra de pavimentação foi
iniciada pela principal via da
região, a Avenida Brasil, que,
recentemente, recebeu tubulações
dos cerca de 12 km de drenagem
profunda que terá o bairro ao
final da intervenção, prevista
para os próximos meses. Agora,
à medida em que os operários
forem avançando na estruturação
do sistema de escoamento,
outra equipe, simultaneamente,
avançará com o asfaltamento
pelas mesmas vias. Os serviços,
coordenados pela Secretaria
Municipal de Obras e Serviços
Públicos (Semosp), integram o
programa São Luís em Obras,
que está mudando a realidade da
capital.
O início da implantação do novo
asfalto foi acompanhado pelo
chefe do executivo municipal,
que destacou a importância
dos serviços para o bairro. “Há
muitos anos, os moradores da
Divineia aguardavam por ações
estruturantes que dessem fim aos
problemas enfrentados por eles
a cada período chuvoso. Esses
moradores viviam o drama de
terem suas casas invadidas pela
água toda vez que chovia forte,
muitos perderam quase tudo que
tinham em casa e mais de uma
vez. Agora, com a construção do
sistema de drenagem profunda,
essa realidade ficou no passado.
E para proporcionar ainda mais
qualidade de vida chegamos com
asfalto novo pelas ruas por onde
está sendo construída a drenagem.
Serão dezenas de ruas e milhares
de famílias beneficiadas com esse
pacote de serviços”.
Acompanharam o prefeito
Edivaldo na visita a primeiradama, Camila Holanda, e os
secretários municipais de Obras
e Serviços Públicos (Semosp),
Antonio Araújo e de Agricultura,
Pesca e Abastecimento (Semapa),
Émerson Macêdo.
A Avenida Brasil, a primeira a

MAURÍCIO ALEXANDRE

Serviços ocorrem de forma simultânea e integram o programa São Luís em Obras; realidade dos
moradores será modificada para melhor depois da conclusão dos trabalhos

Como parte do programa São Luís em Obras, ruas da Divineia
começaram a receber a camada asfáltica
receber o asfalto novo, é uma
das vias de maior extensão em
todo o bairro, além de ser a
principal rua de comércio a céu
aberto da região. É nela em que
se estrutura, também, a popular
Feira do Mangueirão, frequentada
tanto por moradores quanto pela
população dos bairros vizinhos,
como Sol e Mar e Vila Luizão.
Antes da drenagem, dizem os
moradores, a via era uma das
que mais sofria com o grande
volume de água deixado pelas
chuvas. “Mesmo sendo a principal
do bairro, não tinha diferença
das outras menores, com mais
residências que comércio. Chovia
e ficava completamente alagada. A
expectativa é de que, no próximo
ano, a gente não tenha mais de
conviver com esse problema”,
pontuou o morador e autônomo
José Carlos Louzeiro, de 57 anos.

PAVIMENTAÇÃO
INICIADA
O novo pavimento irá melhorar
o acesso entre os bairros, a
região e a comunicação viária
com outras regiões da cidade,
encurtando distâncias e reduzindo
o tempo de deslocamento dos
moradores. Será também o
fim da poeira e dos problemas

para quem trafega na região.
“Ficamos surpresos quando a
Prefeitura deu início à obra de
drenagem, pois já estávamos
cansados de reivindicar, tanto
que nem acreditávamos que um
dia ela fosse acontecer. Também
pensamos que iríamos conviver
com a poeira que ficou, após a
escavação para instalação dos
tubos, mas mais uma vez fomos
surpreendidos com o início da
pavimentação. Estamos muito
contentes com tudo o que está
sendo feito pela Divineia”,
destacou a comerciante Maria
José Bruzaca, de 68 anos.
De acordo com o titular da
Semosp, Antonio Araújo, a
Prefeitura de São Luís está,
mais uma vez, cumprindo com
o objetivo de propiciar bemestar à população ludovicense.
“Tanto a obra de drenagem
quanto a de pavimentação são
essenciais para proporcionarmos
mais qualidade de vida à
população local. Trata-se de uma
comunidade que teve de enfrentar,
durante décadas, constantes
alagamentos, enxurradas. Agora,
por determinação do prefeito
Edivaldo, estamos trabalhando
em ritmo acelerado para assegurar
que os moradores tenham conforto

durante o próximo período
chuvoso”, destacou.
Ansioso para conferir o resultado
do amplo trabalho realizado
pela Prefeitura de São Luís, o
aposentado Raimundo Gomes,
de 80 anos, tem certeza de
que o sistema de drenagem
e a nova pavimentação vão
solucionar os problemas do
bairro. “Acompanhei muito
dessa região, principalmente os
momentos mais difíceis, pelos
quais também passei. Sempre que
o céu anunciava chuva a gente
ficava preocupado com o que ia
acontecer, pois não tinha estrutura
que comportasse a enxurrada que
ia se formar. Hoje, na idade em
que estou, me sinto feliz em ver
que o prefeito Edivaldo, o único
durante todo esse tempo, enxergou
o nosso bairro e está trabalhando
para nos dar uma vida mais digna,
com mais conforto e segurança,
tudo isso através da drenagem e
da pavimentação, iniciada aqui
pela Avenida Brasil”.

DRENAGEM SEGUE
AVANÇANDO
Obra estruturante, composta por
galerias celular dupla, rede de
dutos tubulares, alargamento
e revestimento do canal do
Planalto Turu, os investimentos
em drenagem profunda são uma
demanda histórica da região que
acabará com as inundações que
ocorrem no período chuvoso.
Com o serviço, a Prefeitura
amplia a capacidade de vazão das
águas pluviais acabando com as
inundações. Será feito ainda todo
o sistema de drenagem superficial,
complementar à rede principal.
Atualmente, as equipes realizam
serviços simultâneos em quatro
pontos: Avenida Brasil, Avenida
Argentina, Rua José Antônio e
Avenida Progresso. Na Avenida
Argentina está em execução a
construção de uma galeria de
170 metros de extensão com 5,5
metros de largura e 1,20 metros
de altura. Somente esta estrutura
já é uma mostra da magnitude e
complexidade da rede que está
sendo implantada no bairro.

MA registra diminuição de 29% da taxa de
ocupação em presídios, apontaboletim do Imesc
O Instituto Maranhense de Estudos
Socio econômicos Cartográficos
(Imesc), autarquia vinculada à
Secretaria de Estado de Programas
Estratégicos (Sepe), divulgou,
nesta semana, uma nova edição do
Boletim Criminal do Maranhão,
que trouxe como tema o Sistema
Penitenciário. De acordo com a
publicação, o estado registrou
diminuição de 29% da taxa de
ocupação no período de 2014 a
2020: o número de detentos passou
de 146 para 126 por 100 mil
habitantes. Destaca-se, também, a
ampliação de 71,5% do número de

vagas no sistema carcerário, que
se deu sobretudo no interior no
estado.
No período analisado, houve a
ampliação da infraestrutura do
Sistema Penitenciário estadual, que
se deu nos municípios de Balsas,
Caxias, Codó, Coroatá, Imperatriz e
Timon, descentralizando o número
de presos na capital, São Luís. Hoje,
o Maranhão conta com 45 Unidades
Prisionais (UPR) e sete Associações
de Proteção e Assistência aos
Condenados (Apac).
Em paralelo à ampliação do
Sistema Penitenciário, o governo

do Maranhão tem realizado
Programas voltados para a
ressocialização dos internos e
egressos, como: Rumo Certo;
Trabalho com Dignidade;
Digitalizar. Por meio desses
programas, internos e egressos têm
acesso a atividades educacionais
de preparação para exames
nacionais (como o Encceja e o
Enem); oportunidade de trabalho
na fabricação de itens diversos,
como móveis, cerâmicas, carteiras
escolares e fardamento escolar
e digitalização de processos
jurídicos.

“Por meio de parcerias entre
a Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária
(Seap) e diversas outras
secretarias, universidades,
institutos prefeituras, empresas
públicas e privadas, o estado tem
desenvolvido políticas públicas de
ressocialização dos detentos nas
Unidades Prisionais do estado”,
explicou o presidente do Imesc,
Dionatan Carvalho.
Além dessas informações, o
Boletim também traz o perfil
socioeconômico dos detentos no
Brasil e no Maranhão.

Cláudio
Humberto
www.diariodopoder.com.br
Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Discursos são repetidos, muita demagogia e poucos números”
Senador Oriovisto Guimarães e as reuniões remotas da comissão da reforma tributária

Reforma ‘não mexa no meu’ vai gerar frustrações
Ficará desapontado quem espera grandes mudanças na reforma
administrativa a ser enviadaao Congresso. Será a reforma “não mexa no
meu”, prevendo mudanças apenas para quem ainda não entrou no serviço
público, a ser contratado sob novo regime, sem estabilidade, submetido a
avaliações periódicas, com metas a alcançar e inserido no mesmo regime
de aposentadoria dos trabalhadores do setor privado.

Autoridades só
assinam

Regalias não são
‘direitos’

Será difícil acabar regalias
e penduricalhos, “direitos”
que multiplicam os salários
dos que assessoram suas
excelênciasnosTrês Poderes.

O mote foi de Bolsonaro, há
quatro décadas no setor público:
“direitos não serão afetados”.
Aí cabem regalias, privilégios e
penduricalhos.

Apropriação indébita
Essa gente se apropriou do setor
público e não abre mão de nada:
eles vãopropor,discutir e também
decidirão o que for judicializado
no STF.

É preciso priorizar o
País
Como na reforma da Previdência,
membros da equipe do ministro
Paulo Guedes defendem propostas
que contrariam seus próprios
interesses.

Índia pode dobrar total mundial de casos de
covid
A propagação da Covid-19 na Índia preocupa pelo ritmo acelerado da
pandemia naquele país, aparentemente sem controle. A média de casos
diários aumenta todos os dias, foi de 52 mil para 75 mil em agosto, e
ultrapassará o Brasil no total de casos nos próximos dias. Com 1,38 bilhão
de habitantes, o país deve bater todos os recordes da pandemia e se a
proporção de infecção observada nos maiores países se repetir, a Índia
pode superar 26 milhões de casos. É o dobro do total mundial.

Em aceleração
Em agosto, a Índia registrou 1,93
milhão de novos casos, número
34% maior que os EUA (1,44
milhão) e 60,8% mais que o Brasil
(1,2 milhão).

Pico é média
O maior número de casos em um
dia no Brasil foi de 70,8 mil. Nos
EUA, apenas dois dias superaram
75 mil casos, que é a média atual
da Índia.

Vacina é a salvação
Infectologistas não escondem
que a chegada da vacina e a
imunização em massa são a única
possibilidade de uma reviravolta
no prognóstico.

Tutti buona gente
Assessores da futura exdeputadaFlordelistentammanteros
cargos junto ao suplente do
suplente. É que o substituto
imediato, Pedro Augusto,
investigado na Furna da Onça,
não deveesquentar a cadeira.

Assunto ‘tóxico’
O deputado Arthur Lira (PP-AL),

líder do centrão, acha prematuro
tratar da eleição para a presidência
da Câmara no início do ano.
Lira é um dos favoritos, mas ele
classifica o tema, neste momento,
como “tóxico”.

Sem volta
Seguindo a tendência de agosto,
setembro começou com o número
de curados da covid 50% maior
que novos casos (40 mil infecções
e 61 mil curas). Os casos ativos
somam 669,2 mil, menor total
desde 23 de julho.

Julgou, livrou
A Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, já definida como
o “Jardim do Éden” para políticos
com a reputação em chamas,
continua obstinada na missão
de neutralizar condenações e até
investigações.

Je suis ‘Charlie Hebdo’
Fez bem o jornal parisiense
ChalieHebdo, aorepublicar a
charge usada como pretexto
para o atentado terrorista cujos
autores agora serão julgados. Lá,
como aqui, nada pode intimidar a
liberdade de expressão.

Chute no voto
O Tribunal Superior Eleitoral proibiu lives nas eleições municipais,
tanto quanto showmícios são ilegais. Cada vez mais perde sentido tanto
dinheiro (R$2 bilhões) do fundão eleitoral para bancar campanhas.

O que é bom, esconde
Com o arrefecimento da pandemia, os jornais começaram a se voltar para
a “Amazônia em chamas”, mas as manchetes duraram pouco. A redução
de 5% nos focos de incêndio em agosto virou nota de rodapé.

Primeiro milhão
Primeiro país a anunciar oficialmente vacina para o coronavírus, a Rússia
atingiu 1 milhão de casos confirmados, nesta terça. A expectativa é que a
Sputinik V seja testada em poucas semanas com 10 mil brasileiros.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei
147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, Decreto Federal nº 7.892/2013 e
alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do
SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias-MA-SAAE-Caxias.
ENDEREÇO: Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA. DATA: 17/09/2020.
HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas) onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de
papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de
Licitação do município, referente ao custo de reprodução.
Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste
aviso de licitação.
Caxias - MA, 31 de agosto de 2020.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada
em fornecimento de peças e acessórios da frota de veículos do SAAE- Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias-MA-SAAE-Caxias.
ENDEREÇO: Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA. DATA: 17/09/2020.
HORÁRIO: 10h:00min (DEZ HORAS).
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão
Central de Licitação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, no horário
das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho
A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao
custo de reprodução.
Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de
licitação.
Caxias - MA, 31 de agosto de 2020.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

Pensando bem...
...festejar queda do PIB do próprio País é como xingar a mãe do irmão.

PODER SEM PUDOR
Fura-fila safado
O ex-deputado Paulo Heslander
(PTB-MG) enfrentava certa vez
uma enorme fila de embarque no
aeroporto de Confins, em Belo
Horizonte, quando um passageiro
bem vestido, atrás dele, foi solicitado a fazer o “check-in” antes
de todos. Uma passageira reagiu indignada: “Veja só que safado.
Vai ver, é deputado.” Heslander se voltou para a mulher e rebateu:
“Desculpe, minha senhora. Safado ele pode ser, mas deputado não é.
Deputado sou eu e estou na fila, como todo mundo.”
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Pré-candidato a vereador é preso suspeito
de envolvimento em morte e enterro de idosa
A vítima estava desaparecida desde o mês de
abril, e o corpo dela foi localizado ontem, em
um cemitério na Maioba

Além do político, foram presos um vizinho da
idosa e mais três coveiros, que teriam facilitado
o sepultamento

GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO

Leandro Santos confessou ter se apoderado do dinheiro da vítima, e
é investigado por envolvimento na morte da idosa
AIDÊ ROCHA

Na tarde dessa terça-feira (1º),
a Polícia Civil, por meio da
Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP),
localizou o corpo de Fátima
Maria Evangelista dos Santos,
de 65 anos, sepultado em uma
cova clandestina, no cemitério
da Maioba, na cidade de Paço
do Lumiar. A Polícia Civil
chegou ao local, após a prisão
de um dos envolvidos no crime,
identificado como Leandro César
Silva Santos, na manhã de ontem,
em cumprimento a mandado de
prisão temporária pelos crimes
de estelionato e furto. Ele é
pré-candidato a vereador de São
Luís, pelo Partido Liberal (PL); e,
segundo as investigações, havia
sacado R$ 180 mil de duas contas
da vítima.
A idosa, que morava no Beco da
Baronesa – na região central de
São Luís, foi vista pela última vez
por vizinhos, no dia 10 de abril,
deste ano. Ela morava sozinha e
tinha um patrimônio considerável
em dinheiro e imóveis.
“Estamos investigando esse caso
há três meses, quando a família
nos procurou e informou que,
desde abril, a Fátima Maria estava
desaparecida, e também sobre
o início de saques em contas
que ela possuía. A idosa era
uma pessoa super independente,

não tendo muito contato com
os filhos e outros parentes, mas
eles se preocuparam com o
lapso temporal sem qualquer
tipo de notícia nem atendimento
de telefonemas”, explicou o
delegado Felipe César, titular
do Departamento de Proteção à
Pessoa da SHPP, que presidente o
inquérito sobre o caso.
De acordo com o delegado, foi
por meio dos saques, iniciados
no mês de junho, que a polícia
chegou ao paradeiro do suspeito
capturado em um condomínio no
bairro do Calhau, em São Luís.
“Ele estava utilizando dois cartões
bancários dela, e o CPF para
cadastrar números de aparelhos
celulares na conta dele, além
do dinheiro que estava usando
para financiar a pré-campanha a

O corpo de Fátima Evangelista (destaque) estava enterrado em uma
cova clandestina, num cemitério na Maioba
vereador de São Luís”, pontuou.

PRÉ-CANDIDATO
ENTREGOU
SEGUNDO ENVOLVIDO
Em depoimento à equipe da
SHPP, Leandro César Silva Santos
teria confessado participação no
crime contra a idosa e revelado ter
sido procurado por este segundo
suspeito, identificado apenas
como Daniel.
“Esta segunda pessoa o procurou,
dizendo que uma senhora teria
morrido e ele estaria de posse
de toda a documentação dela.
Também disse que ela não teria
nenhum parente vivo. Os dois
autuados estudaram juntos e se
reencontraram nesse período do
crime”, disse Felipe César.
Daniel também foi preso ontem,
mas, segundo a polícia, não

Corpo enrolado em uma rede e levado a cemitério
Um tempo depois da morte da idosa, segundo a
polícia, Leandro disse que, juntamente com Daniel,
resolveu levar o corpo para ser enterrado. Eles a
levaram enrolada em uma rede, entregaram aos
coveiros e teriam ido embora.
No cemitério, os três coveiros reconheceram o précandidato como sendo o homem que levou o corpo,
em um carro HB20 branco, para ser enterrado no
local, no mês de junho. O trio também foi preso e
deverá ser autuado por ocultação de cadáver. Eles
teriam recebido R$ 800, para abrir a cova e enterrá-la

no local, conforme a polícia.
A causa da morte da aposentada só deverá ser
esclarecida com os resultados dos exames feitos pelo
Instituto Médico Legal (IML).
“Vamos analisar todo o desenrolar da questão da
perícia, para poder definir o que os dois suspeitos
irão responder por completo, porque pode haver
um homicídio. Também tem a possibilidade de um
latrocínio, que a tenham matado para pegar os cartões
e dinheiro dela”, destacou o delegado Felipe César.
(AIDÊ ROCHA)

Jovem é assassinado durante assalto em Caxias
Um jovem de 20 anos morreu
durante um assalto, na segunda
feira (31), no bairro Luiza
Queiroz, na cidade de Caxias. Ele
foi identificado como Evandro
Gomes da Silva.
Segundo informações da Polícia
Civil, a vítima, que estava na
Avenida João Alves de Lima, foi
abordada pelos suspeitos, que
anunciaram o assalto. Durante o
roubo, eles alvejaram o jovem, que
morreu a caminho do hospital do

município.
Os autores do latrocínio (roubo
que resulta em morte) fugiram
em uma motocicleta levando o
aparelho celular de Evandro.

HOMICÍDIO EM
IMPERATRIZ
Também na noite de segunda-feira
(31), no município de Imperatriz,
João Paulo, de 20 anos, foi
assassinado enquanto andava de
bicicleta. O crime ocorreu no

bairro Vila Fiquene I.
De acordo com a polícia, ainda
não há informações sobre o autor
da execução. A vítima possuía
passagens por tráfico de drogas,
o que pode ter motivado o crime,
ainda conforme a polícia.
João Paulo foi alvejado com dois
tiros e morreu ainda no local. O
Departamento de homicídio de
Imperatriz segue investigando o
caso. (AR)

PM é baleado após tentativa de
assalto em São José de Ribamar
Na noite de segunda-feira (31),
um policial militar foi baleado,
durante uma tentativa de assalto,
no bairro da Vila Kiola, na
cidade de São José de Ribamar.
O PM é lotado no Batalhão

confessou participação no crime.
Conforme as investigações, ele
morava próximo à residência da
idosa e seria amigo dela.
Sobre a morte da aposentada,
Leandro afirmou que já a teria
encontrado sem vida, dentro
da casa, e que o amigo voltou
a afirmar que a idosa já estaria
morta quando ele também chegou
ao local. “Daniel se identificou até
como sobrinho dela. Como não
queria envolver advogado para
ficar com o dinheiro, ele ofereceu
a proposta de que o outro suspeito
sacasse o valor, lhe desse uma
partee o restante utilizasse na
campanha”, destacou o delegado,
ressaltando, ainda, que grande
parte desse dinheiro foi usado
na compra de cestas básicas e
trabalhos sociais.

de Policia Militar de Turismo
(BPTur).
De acordo com informações da
PM, o militar reagiu e acabou
sendo atingido com um tiro na
altura do braço.

Após a ação criminosa, ele
foi socorrido e levado ao
hospital. O estado de saúde
dele é considerado estável. Os
suspeitos fugiram e não foram
identificados nem presos. (AR)

Adolescente
morre
afogado
em praia do
Calhau
Por volta das 22h de segundafeira (31), homens do corpo de
Bombeiros localizaram o corpo
de Caio Morais dos Santos, que
era morador do Coroadinho,
em São Luís. O adolescente de
15 anos desapareceu enquanto
tomava banho, na praia do
Calhau.
De acordo com informações dos
bombeiros, antes de sumir no
mar, ele estava na companhia do
irmão, na tarde do mesmo dia.
Durante a operação para resgatar
o adolescente, foram utilizadas
duas embarcações e viaturas.
O corpo de Caio Morais foi
encaminhado ao Instituto Médico
legal (IML), que apontou a causa
da morte como afogamento. (AR)

Últimas Notícias
Câmara aprova texto-base do mercado
de gás, aposta do governo para destravar
investimentos de R$ 43 bilhões
Após vencer a resistência da oposição, a Câmara dos Deputados
aprovou o texto-base do novo marco legal do gás. Foram 351 votos a
favor e 101 contra. O projeto tem como objetivo abrir a concorrência no
setor e baratear o preço do gás.
O projeto é a aposta do governo para destravar investimentos de até R$
43 bilhões e reindustrializar o País. Alinhado ao novo mercado de gás,
programa do governo mais conhecido como “choque da energia barata”, a
proposta abre um setor que até pouco tempo era dominado pela Petrobrás.
Os investimentos previstos irão assegurar projetos de expansão de
infraestrutura de transporte, escoamento e armazenamento do gás.
A derrubada do monopólio permite a grandes consumidores comprar
gás dos fornecedores que oferecerem melhores preços. O preço do gás
natural do Brasil é alto na comparação com outros países, de US$ 12 a
US$ 14 por milhões de BTUs (unidade térmica britânica, na sigla em
inglês), de acordo com dados apresentados pelo ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, à Câmara dos Deputados. Nos Estados
Unidos, por exemplo, o preço é de aproximadamente US$ 3 e em países
da Europa, US$ 7.O combustível é matéria-prima de segmentos como
siderurgia, vidros e fertilizantes e ainda move usinas geradoras de
energia elétrica.
Os deputados precisam agora votar os destaques, pedidos de alteração
ao texto aprovado e a conclusão dessa fase deve ocorrer só em uma
próxima sessão. Depois disso, o texto seguirá para o Senado.
Com a decisão da estatal de deixar o negócio de distribuição - onde
é sócia de 19 de um total de 26 distribuidoras - e vender sua malha
de gasodutos e estruturas essenciais, o ministro da Economia, Paulo
Guedes, avalia que a chegada de novos concorrentes no setor pode fazer
com que o preço do gás caia até 40%.
O texto aprovado traz adaptações para essa nova fase. Ele muda o
regime de exploração de gasodutos para o de autorizações, mais simples
que as atuais concessões (que prevê leilões), impede que uma empresa
atue em várias etapas da produção e barra também a verticalização
– ou seja, relação societária entre transportadores, produtores e
comercializadores.

Maranhão registra 1.066
novos casos da Covid-19
O Maranhão registrou, segundo
boletim da Secretaria de Saúde
divulgado nessa terça-feira (1º),
1.066 novos casos da Covid-19.
Foram 108 casos na Ilha de
São Luís, 42 em Imperatriz
e 916 nas demais regiões do
estado. 141.655 pessoas estão
recuperadas e 3.457 maranhenses
já perderam a vida. São,
atualmente, 7.569 casos ativos.
Conforme o boletim, 336.519
testes de Covid-19 já foram
realizados. Há 5.605 casos
suspeitos e 181.158 descartados.

Já foram infectados 3.310
profissionais de saúde, e destes,,
62 faleceram e 3.228 estão
recuperados.
Onze óbitos estão registrados no
boletim dessa terça. Nenhum,
segundo a SES ocorreu nas
últimas 24 horas. Os óbitos
foram registrados em Codó
(3), Imperatriz (2) e 1 óbito
nos municípios de São Luís,
Lagoa Grande do Maranhão,
Barra do Corda, São Mateus do
Maranhão, Conceição do Lago
Açu e Caxias.

Dallagnol deixa comando da Lava
Jato, que é renovada por liminar
O procurador Deltan Dallagnol, rosto público da Operação Lava-Jato,
vai deixar a força-tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba
depois de seis anos no comando do grupo. Em vídeo, ele alegou
necessidade de se dedicar à saúde da filha de um ano e dez meses. Sua
saída ocorre em meio a disputas internas com a equipe do procuradorgeral Augusto Aras. Ao longo do trabalho no Paraná, Dallagnol se
tornou alvo de uma série de representações no Conselho do Ministério
Público.
O procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira vai assumir
as funções de Dallagnol na operação. Ele tem experiência em casos
criminais e atuou na delação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. É
considero discreto, técnico e ponderado por procuradores e advogados.
Pouco depois do anúncio da substituição, a subprocuradora-geral da
República Maria Caetana Cintra Santos prorrogou por mais um ano
o trabalho da força-tarefa de Curitiba. A decisão, em caráter liminar,
surpreendeu a equipe de Aras. O PGR não quis pautar o assunto para a
reunião do Conselho Superior do MPF nesta terça-feira.
A saída de Dallagnol sinaliza um recuo estratégico da operação para
tentar reconquistar o apoio perdido em determinados setores da
sociedade, afirma Aguirre Talento, no Analítico.

Impactado pela pandemia,
PIB tem queda recorde
Em desempenho sem precedentes, a atividade econômica brasileira
encolheu 9,7% no segundo trimestre comparado ao primeiro, levando
o país ao quadro de recessão técnica, o que não ocorria desde o fim de
2016.
Foi o pior resultado do Produto Interno Bruto já registrado, superando
a queda no quarto trimestre de 2008, quando o mundo enfrentava os
impactos da crise financeira nos Estados Unidos.
Impactado pela pandemia, o país registrou recordes negativos entre abril
e junho. Foram mais de 8,9 milhões de brasileiros perdendo o emprego
e mais de 40% dos domicílios recebendo ajuda do governo para
sustentar a renda. Mais de 700 mil empresas fecharam as portas. Veja
cinco números que dimensionam a crise.
A pandemia provocou retração generalizada pelo mundo, mas os países
que controlaram melhor a disseminação do vírus tiveram a economia
menos afetada. A comparação entre as nações mostra que o dilema entre
“salvar vidas ou a economia” se mostrou falso.
O ministro Paulo Guedes (Economia) comparou o resultado a um “som
distante” da crise. “A economia já começa a retomada em V”, declarou.
Guedes afirmou acreditar que o PIB pode crescer até 4,5% no ano
que vem. Em nota, a Economia disse esperar recuperação no terceiro
semestre.
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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Península: juiz cassa licença de restaurante
para usar estacionamento público
Publicado em 1 de setembro de 2020 por gilbertoleda
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O juiz Marcelo Matos e Oka, respondendo pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, decidiu cassar, nesta
semana, uma licença especial que havia sido concedida pela Prefeitura de São Luís ao restaurante Empório Azeite e Sal
autorizando-o a utilizar vagas de um estacionamento público para a colocação de mesas e cadeiras.
A decisão atende a pedido de moradores da rua onde fica localizado o estabelecimento, em ação popular.
Segundo os denunciantes, aproveitando-se dessa licença específica, outras bares e restaurantes do local também
ocupavam as vagas destinadas a veículos.
No despacho, o magistrado destacou trecho do parecer do Ministério Público no caso, pontuando que “a existência de um
número mínimo de vagas de estacionamento em condomínios é uma limitação administrativa imposta por normas de
ordem pública e indisponíveis à vontade do administrador ou do proprietário do imóvel”.
Segundo ele, as vagas de estacionamento devem ser reservadas para o fim a que se destinam.
A multa por descumprimento da decisão é de R$ 500 por dia.

Carlinhos Barros quer torrar R$ 4 milhões em carteiras
escolares
2 de setembro de 2020

Maramais Deixar Comentário

Faltando apenas 4 meses para o fim do mandato, o prefeito de Vargem Grande, Carlinhos Barros
(PCdoB), resolveu investir pesado em carteiras escolares. De acordo com o Diário Oficial nº 914,
a previsão é gastar mais de R$ 4 milhões com a aquisição dos mobiliários que devem ser
fornecidos direto do Espirito Santo, onde fica a sede da EDM – Empresa Distribuidora de
Mobiliário Eireli, vencedora do certame e que pertence ao empresário Eduardo Ernesto Bazhuni
Maia.
O blog fez uma pesquisa de preço e descobriu que com todo esse dinheiro, seria possível
comprar cerca de 40 mil unidades, aproximadamente o dobro do número de alunos matriculados
na rede pública.
São aproximadamente 75 unidades escolares e cerca de 20 mil alunos matriculados.
Com a previsão de gasto, será necessário dobrar o número de escolas e cada aluno terá direito a
duas carteiras.

Acontece que o prefeito tem feito exatamente o contrário. De acordo com denúncias de
moradores, foram fechadas pelo menos quatro Escolas na Sede do município e outras tantas na
zona rural de Vargem Grande.
Além disso, até o momento não há nenhuma previsão para o retorno das aulas presenciais.

PODER

Empresa alvo de operação é
contratada por R$ 4,7
milhões na Prefeitura de
Codó
31/08/2020 16h30

0

Alvo da operação Imperador I, deflagrada pela Polícia Civil em 2015, a Construservice
Empreendimentos e Construções foi contrtada pela Prefeitura de Codó por cifras milionárias.
Segundo informações, o contrato é para pavimentação asfáltica de ruas da cidade.
O valor do serviço foi orçado em R$ 4.761.622,74 milhões. O acordo contratual é de 12 meses.
A Construservice fica localizada em Codó e tem como sócios Rodrigo Gomes Casanova Júnior e
Adilton da Silva Júnior.
Em março de 2015, a Construservice foi alvo da Operação Imperador I, deflagrada pela
Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), da Polícia Civil, como desdobramento
da Operação Detonando, desencadeada após o assassinato do jornalista e blogueiro Décio Sá.
Durante a ação, Rodrigo Gomes Casanova Júnior foi preso pela Seic por participar de um grupo
investigado por agiotagem e fraude em licitações no Maranhão, assim como teve bens bloqueados.
Além dessa prisão, o empresário já foi detido quatro vezes pela Polícia Civil do Maranhão, em
operações contra a Máfia da Agiotagem.

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

Justiça acaba com esquema de mais de R$ 5 milhões
envolvendo a filha e o genro do prefeito Zé Farias
1 de setembro de 2020

Maramais Deixar Comentário

O Juiz Karlos Alberto Ribeiro Mota, da 1º Vara da Comarca de Brejo, determinou no último dia 28,
a suspensão do contrato entre a pequena BR-Farma, localizada no município de Tutóia e o
município de Brejo. Segundo Ação Popular que tramita na Justiça, a empresa teria vencido um
contrato de mais de R$ 5 milhões para fornecer serviços médicos ao município.
No entanto, o que se descobriu durante as investigações, foi que existia um verdadeiro esquema
para recebimento de dinheiro público, que tinha entre os beneficiados, a filha do prefeito Zé
Farias, Pollyanna Martins Castro e seu marido.
A justiça concluiu que a empresa BRFarma, além de não ter aparente condições técnicas e
financeiras para suprir um contrato de R$ 5 milhões, subcontratou a empresa J.P.L.L Serviços
Médicos Ltda, localizada na Rua Gonçalves Dias, 427, Centro de Brejo.
A empresa pertence a Secretária de Saúde, Pollyanna Martins Castro e ao seu marido, José
Assunção dos Santos Filho e funcionaria em sua própria residência.

Ao entender todo o esquema, a Justiça determinou a imediata suspensão do contrato de mais de
R$ 5 milhões.

