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Maranhão terá cerca de R$ 1 bi
a mais por ano do novo Fundeb
De acordo com cálculo realizado pelo Senado, o estado vai receber mais de R$ 5,2 bilhões
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica até o ano de 2026.
POLÍTICA 2

Paulo Soares

Operação
Paulo Soares

Feriadão de praias poluídas em SL

PRF fiscaliza
rodovias
federais que
cortam o
Maranhão
Ação da PRF nesse feriadão tem como foco situações de embriaguez ao
volante, ultrapassagem proibida,
controle de velocidade, transporte
de crianças. CIDADES 5

Laudo de balneabilidade emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) informa que principais praias da região
metropolitana estão impróprias para banho; população da Ilha e turistas lamentam a situação em que se encontra esse ponto de lazer. CIDADES 6

Paulo Soares

Ferry-boats
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Bilhetes para
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já estão
esgotados
até o dia 6
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Sol com algumas
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COTAÇÕES

A assinatura milionária
para aquisição de
exemplares da revista
Carta Capital. POLÍTICA 3

TÁBUA
DE MARÉS

Desde o início desta semana, empresas de ferry-boats no estado estão realizando viagens extras para atender a alta demanda

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR

Devido à grande procura por passagens, as empresas de ferry-boat irão
realizar até cinco viagens extras nos
feriados da Independência e aniversário de São Luís. CIDADES 6

Carla Zambelli, do PSL, afirmou que
assinatura de revista configura ato
de improbidade, por ter sido celebrada para promover a figura pessoal do governador. POLÍTICA 3

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/490789

3215-5055 (Central do Assinante)
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POLÍTICA

Novo Fundeb renderá
quase R$ 1 bi por ano
ao Maranhão até 2026
Valores dos repasses ao Estado vão aumentando gradativamente, de acordo
com o crescimento da participação da União na composição do Fundo
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

Maranhão vai receber
mais de R$ 5,2 bilhões
do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) até 2026. São
R$ 866 mil a mais, por ano, até 2026.
O cálculo foi feito pelo Senado.
O novo modelo foi aprovado por
unanimidade no Senado, no final
do mês de agosto. Os recursos serão
aplicados na educação infantil e nos
ensinos fundamental e médio.
O texto do novo Fundeb foi fruto
do consenso entre os parlamentares e vem sendo debatido desde o
início de 2019. Foram apresentadas
9 emendas em tempo regimental
no Senado, sendo que três foram
retiradas. Todos os partidos apoiaram a aprovação da PEC na Casa.

O

MA receberá
R$ 886 mil a mais
por ano até 2026
A PEC, que tornou permanente
o Fundeb, aumenta dos atuais 10%
para 23% a participação da União
no Fundo. Essa participação será
elevada de forma gradual: em 2021
começará com 12%; passando para
15% em 2022; 17% em 2023; 19%
em 2024; 21% em 2025; e 23% em
2026.
Em 2019, o Fundeb distribuiu R$
156,3 bilhões para a rede pública.
Atualmente, garante dois terços dos
recursos que os municípios inves-

PSL define data de
convenção para
as eleições em SL
Partido vai se reunir no dia 12 para formalizar
chapa e confirmar apoio a Neto Evangelista (DEM)
O PSL vai se reunir no próximo dia
12 para fazer sua convenção para
oficializar a chapa de candidatos a
vereador e também confirmar a
aliança com o DEM em torno do
nome do deputado estadual Neto
Evangelista para a disputa pela Prefeitura de São Luís.
O encontro acontecerá das 9h
às 14h, no Limoeiro Buffet, no Parque Timbiras. O PSL junto com o
PDT, PTB e MDB ainda debaterão
com DEM, nos próximos dias, o
nome do companheiro de chapa
de Neto Evangelista.
Sobre a chapa proporcional, a
sigla virá com 47 nomes para a
disputa pela Câmara Municipal
de São Luís. A expectativa do PSL
é que em São Luís o partido consiga
fazer de dois a três vereadores em
novembro deste ano.

Aliança
O PSL, comandado pelo vereador
Chico Carvalho, definiu o apoio a
Neto evangelista após decisão da direção nacional da legenda.
Antes, o PSL estava com
aliança praticamente fechada
com o pré-candidato do Republicanos, Duarte Júnior. No entanto, devido a articulações nacionais que passam pela oposição
so Governo Bolsonaro e também
a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, a coligação
com o Republicanos foi vetada
pelo presidente nacional da legenda, Luciano Bivar.
Após reunião com dirigentes
nacionais do DEM, o PSL definiu
que em São Luís a aliança seria
em torno da candidatura de Neto
Evangelista. 

RÁPIDAS
Governo do Maranhão terá acréscimo de R$ 1 bilhão no Fundeb após texto aprovado no Congresso Nacional

tem em educação. Cerca de 90%
dos recursos do fundo vêm de impostos coletados nos âmbitos estadual e municipal, e os outros 10%
vêm do governo federal. Os repasses da União não entram no teto de
gastos (Emenda Constitucional 95,
de 2016).
Os valores alocados pelo governo
federal continuarão a ser distribuídos para os entes federativos que
não alcançarem o valor anual mínimo aplicado por aluno na educação. Da mesma forma, o fundo
continuará recebendo o equivalente a 20% dos impostos municipais e estaduais e das transferências constitucionais de parte dos
tributos federais.
Os entes federativos deverão

usar os recursos do Fundeb exclusivamente em sua atuação prioritária definida na Constituição: os
municípios cuidam da educação
infantil e do ensino fundamental; e
os estados, do ensino fundamental
e médio. Assim, o dinheiro não poderá ser aplicado, por exemplo, em
universidades, pois o ensino superior é de responsabilidade prioritária do governo federal.
Atual distribuição
Atualmente, o valor mínimo nacionalmente definido no Fundeb
(valor anual por aluno – VAA) é calculado da seguinte forma: primeiro
é estipulado o montante da complementação da União. O valor mínimo atual é de 10% do total dos

fundos — a União tem repassado
nos últimos anos apenas o valor mínimo.
Esse dinheiro é primeiramente
destinado ao fundo de menor valor
per capita até que esse valor se
iguale ao de segundo menor valor;
o restante da verba federal é, em seguida, destinado a esses dois fundos até que os valores se igualem
ao terceiro menor fundo, e assim
por diante – até o esgotamento dos
recursos.
O VAA para 2020 foi estipulado
em R$ 3.643,16. Essa fórmula de
cálculo fez com que 9 estados recebessem complementação: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco
e Piaui. 

MP de teto maior
Maia buscará Luiz
Ramos para diálogo para compras sem
licitação é aprovada
sobre reforma
BRASÍLIA - O presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmou ontem
que passará a negociar com o
ministro da Secretaria de
Governo, Luiz Eduardo Ramos,
porque o ministro da Economia,
Paulo Guedes, proibiu o diálogo
dele, Maia, com os secretários
da área econômica. Maia deu as
declarações em entrevista à
GloboNews, logo após ter
recebido a proposta de reforma
administrativa do governo.

BRASÍLIA - O Senado aprovou
ontem a medida provisória
(MP) que prevê o teto de R$
100 mil para obras executadas
pelo poder público sem
licitação durante a pandemia
do novo coronavírus. O limite
anterior à MP era de R$ 8 mil
ou R$ 15 mil. A medida
provisória está em vigor desde
maio, quando foi editada pelo
governo, e também autoriza o
pagamento antecipado a
empresas.
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Deputada anuncia ação
contra Flávio Dino por
contrato com revista
Carla Zambelli do PSL afirmou que assinatura configura ato de improbidade
por ter sido celebrada para promover a figura pessoal do governador
Divulgação

Governador
foi capa e
convidou a
ler a revista

Flávio Dino foi capa da revista Carta Capital que fez contrato de R$ 1,3 mi com o governo do Maranhão
RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

deputada federal Carla
Zambelli (PSL/SP) anunciou ontem que vai formalizar uma representação contra o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), no Ministério Público, por conta de contratos de aproximadamente R$ 1,3
milhão do Governo Estadual com a
revista Carta Capital.
A parlamentar entende que o
contrato se configura como ato de
improbidade administrativa, por
isso a decisão de recorrer ao MP. O
caso ganhou forte repercussão nacional no início da semana após
denúncia do senador Roberto Rocha (PSDB).
“Representaremos no Ministério
Público contra o comunista Flávio
Dino, que contratou, com R$ 1,3 milhão de dinheiro público, assinaturas da Carta Capital, revista de extrema-esquerda que faz promoção
pessoal do próprio governador. Esse ato de improbidade não pode ficar impune”, escreveu em seu per-

A

fil, no twitter.
O Executivo Estadual firmou contratos de cerca de R$ 1,3 milhão em
assinaturas da publicação entre 2019
e 2020. Neste ano, haviam sido contratadas 1.472 assinaturas ao custo
de R$ 671.894,40 – ou R$ 456,45 por
cada uma delas.
O contrato foi formalizado pela
Secretaria de Estado da Educação
(Seduc).
Recuo
Na última quarta-feira, após forte repercussão do tema a nível nacional,
o Governo do Maranhão informou,
por meio de nota, que está “em processo de revogação” o contrato da
Secretaria de Educação com a Editora Confiança para aquisição de assinaturas da revista Carta Capital.
O material seria distribuído às bibliotecas de escolas públicas do Estado, apesar de as escolas da rede estadual ainda estarem fechadas em
decorrência da pandemia da Covid19, e sem previsão de retorno das aulas presenciais.
“A secretaria de Estado da Educação informa que o contrato com

a Editora Confiança para aquisição
da revista Carta Capital, deu-se para a distribuição às bibliotecas escolares. Esclarece que a assinatura
de periódicos, livros e obras não literárias se trata de uma prática comum, para compor o acervo desses
espaços e contribuir com a aprendizagem dos estudantes”, destaca
trecho da nota.
“Destaca, ainda, que o presente
contrato foi firmado em um momento em que existia a perspectiva e retorno às aulas presenciais, a
partir de agosto de 2020. Contudo,
como no momento não existe previsão para o retorno das atividades
presenciais nas escolas, a secretaria destaca que o referido contrato
está em processo de revogação, por
conveniência e oportunidade da
administração pública, uma vez
que não há oportunidade para a
utilização do objeto”, completa o
texto, justificando o cancelamento
da assinatura.
A medida, contudo, somente
ocorreu após denúncia na imprensa maranhense e da repercussão nacional.

No dia 2 de agosto deste ano, o
governador Flávio Dino (PCdoB)
publicou em rede social a capa da
revista Carta Capital, onde ele
aparecia como figura central, em
reportagem de manchete, para
convidar seus seguidores a lerem
a matéria de destaque.
A manchete da revista, na ocasião, era: “O Inimigo Paraíba. Flávio Dino, governador do Maranhão, alvejado pela fúria de
Bolsonaro, mostra a brutal diferença entre o Nordeste civilizado,
consciente, e o centro do poder”.
Na legenda da publicação, ele
escreveu: “Convido a que leiam entrevista e reportagem na revista
@cartacapital desta semana. Falo
sobre a situação do Brasil e especialmente sobre nosso trabalho no
Maranhão”.

Contrato de
R$ 671 mil veio à
tona após matéria
Somente depois dessa reportagem de capa, foi que veio a tona
o novo contrato, de mais de R$ 671
mil, de assinatura da revista para
distribuição em bibliotecas escolares durante o período em que as
aulas da rede estadual de ensino
estão suspensas.
Depois da repercussão, Dino silenciou e optou por não comentar
o contrato com a revista. Desde
2014, quando foi eleito governador, o comunista destaca em seu
perfil em rede social, publicações
da Carta Capital. 

Juiz Douglas Martins não acolheu ações de dois bancos que queriam a suspensão do pagamento das
parcelas dos empréstimos consignados mesmo com lei, de Adriano Sarney, já em vigor no estado
Divulgação

Deputado Adriano Sarney, que é autor da proposta, comemorou decisão

inativos e pensionistas junto ao Itaú
Unibanco e ao Bradesco. Quanto
aos fatos que fundamentam os pedidos, as instituições alegam que
mantém cadastro junto ao Estado
do Maranhão por meio de empresa dos seus grupos econômicos, para concessão de empréstimos consignados para servidores públicos
estaduais. Os bancos ressaltam, ainda, que a referida Lei Estadual é inconstitucional.

Lei dos
consignados é de
Adriano Sarney
Bancos queriam
volta de cobrança
dos consignados

ESTADO
MAIOR
Falta transparência

A

assinatura milionária que o Governo do Estado fez para
aquisição de exemplares da revista Carta Capital
despertou desconfiança sobre a aplicação do dinheiro
público em um contrato superior a R$ 1,3 milhão.
Não teve licitação. O governo estadual, que já revogou o
contrato, garante que não há ilegalidade no procedimento e
que as revistas eram destinadas a bibliotecas públicas, para
compor o acervo.
No entanto, a falta de transparência no processo e também
nas explicações vindas do
Palácio dos Leões deixa
A falta de
dúvidas se houve
irregularidades no contrato. E transparência na
mais: se o contrato, mesmo
legal, foi usado para promover aquisição de
politicamente o governador
Flávio Dino, que já foi assunto assinatura de
de reportagens no periódico. revista coloca em
Isto, para alguns
xeque o uso
adversários, seria um ato de
improbidade administrativa,
correto do dinheiro
já que o princípio da
impessoalidade na gestão
público no MA
maranhense foi colocado para
debaixo do tapete.
O contrato do governo com a editora da Carta Capital pode até
ser legal (e a gestão precisa mostrar com dados dentro da
legislação que o custo de cada assinatura, R$ 450,00, está correto),
mas pelos fatos narrados até o momento demonstra ser imoral.
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse que vai
representar Dino no Ministério Público. O senador Roberto
Rocha – que fez a denúncia – deve fazer o mesmo.
Resta saber se uma investigação será feita de fato para
apurar todos os pontos de um contrato alto e sem
transparência devida.

Apuração

Pelas especulações quanto à legalidade do contrato milionário, não
basta somente os órgãos de controle buscarem informações por meio de
um inquérito.
Os deputados estaduais – que têm a função de fiscalizar o Poder Executivo – também precisam pedir essas informações e esclarecer todo o
contrato para a sociedade.
No entanto, na Assembleia Legislativa, corre o risco desses esclarecimentos nunca serem feitos pela gestão estadual, porque a prática comum
nos últimos tempos tem sido a de barrar pedidos de informações.

Dentro da lei

Justiça decide manter suspensão de
pagamento de consignados no MA
AVara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís
proferiu duas decisões na qual indefere o pedido de instituições bancárias no sentido de retornar com a
cobrança de empréstimos consignados. As decisões, assinadas pelo
juiz titular Douglas de Melo Martins,
não acolheram as pretensões dos
bancos, e mantiveram a suspensão
dos descontos nas folhas de pagamentos de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.
As ações, movidas pelos bancos
Bradesco e Itaú/Unibanco, apresentaram como réu o Estado do
Maranhão, e buscavam, através de
decisão liminar, suspender a aplicação da Lei Estadual nº
11.274/2020. As instituições queriam que a Justiça determinasse ao
Estado do Maranhão, em obrigação de fazer, que procedesse na
efetivação regular dos descontos
em folha previstos para o pagamento das parcelas.
Em consequência, o Estado deveria repassar os valores consignados em folha referentes aos empréstimos consignados contraídos
por seus servidores públicos ativos,
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Comemoração
Na tarde e ontem, o deputado estadual e pré-candidato à prefeitura Adriano Sarney (PV), usou suas
redes sociais para parabenizar a Vara de Interesses Difusos e Coletivos
da Comarca da Ilha de São Luís que
negou o pedido de instituições
bancárias de anular Lei n°
11.274/2020 que suspense a cobrança de empréstimos consignados de servidores públicos estaduais e municipais e de empregados públicos e privados em decorrência da pandemia da Covid-19.
“Fico muito feliz com essa decisão, pois foi com muita luta e dedicação que conseguimos a aprovação dessa Lei. Nesse momento,
mais do que nunca, precisamos
apoiar e ajudar a população Maranhense”, disse Adriano.
“A suspensão das cobranças de
empréstimos consignados contraídos por servidores, empregados
públicos e privados junto às instituições financeiras, serviu para desafogar o orçamento de milhares
de famílias e garantir a sua subsistência durante esse período excepcional”, fundamentou o juiz. 

A Seduc emitiu nota para esclarecer o porquê do acordo com a Carta Capital. Disse que a perspectiva de retorno das aulas em agosto motivou o contrato. Mas, com a suspensão do retorno de alunos às escolas e “a não previsibilidade para utilização do objeto”, o contrato foi revogado.
Quanto à dispensa de processo licitatório, “a Seduc ressalta que a dispensa de licitação foi publicada dentro do previsto na lei nº 8666, e pontua
que não ocorreu o fornecimento do objeto contratado, tampouco pagamentos à referida editora do contrato em questão”.
A nota não esclarece por que o interesse especial pela Carta Capital, que
traz reportagem exaltando o governador do Maranhão.

Mais limpeza

A Prefeitura de São Luís está fazendo mais uma obra na área da limpeza
urbana.
Está sendo construída uma Usina de Triagem de Materiais Recicláveis,
Pátio de Compostagem, Usina de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil e de um Centro de Educação Ambiental.
Juntos, os equipamentos vão garantir a reciclagem de mais de 8 mil toneladas de resíduos.

Evangélicos

O apoio dos evangélicos tem sido foco dos pré-candidatos a prefeito de
São Luís durante esta semana.
Muitos dos postulantes à Prefeitura foram levados por seus apoiadores
evangélicos para as congregações, para garantir o apoio.
Como sempre, a Assembleia de Deus é a mais cobiçada entre os pré-candidatos devido à quantidade de fiéis que a igreja concentra em São Luís.

Comemorou

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) comemorou a decisão judicial que negou a dois bancos a suspensão dos efeitos da lei dos consignados.
O parlamentar, que foi um dos autores da proposta, disse que no momento atual é importante desafogar os trabalhadores públicos e privados
do estado.
“A suspensão das cobranças de empréstimos consignados contraídos
por servidores, empregados públicos e privados junto às instituições financeiras, serviu para desafogar o orçamento de milhares de famílias”.

DE OLHO

R$ 5,2 BILHÕES
DEVERÁ SER o valor do Fundeb que o Maranhão
receberá até 2026, quando o repasse do governo
federal já estará em 23% do total do fundo para
Estados e Municípios.

Dúvida

Ainda é dúvida se o comando do PSL no Maranhão realmente será trocado. Pela eleição da direção estadual, o atual presidente, vereador Chico
Carvalho, tem mandato até abril de 2021.
Para que o ex-senador Lobão Filho assuma a presidência estadual da sigla é preciso intervenção da direção nacional ou ainda uma renúncia de
Chico Carvalho.
Pelo que apurou a coluna, a segunda opção parece ser quase impossível. Resta saber agora como a direção nacional se posicionará de fato.

E MAIS
• Esta não é a primeira vez que há rumores de troca de comando do PSL no
Maranhão.
• Desde que Bolsonaro se filiou e ganhou as eleições, muitos nomes já tentaram substituir Chico Carvalho do comanda do PSL no estado.
• O fato é que o ex-senador Lobão Filho vai se filiar ao PSL para disputar as
eleições de 2020. E será pelo partido que ele quer retornar à cena política
maranhense.
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CIDADES

Passagens do ferry-boat,
para veículos, estão
esgotadas até o dia 6

Paulo Soares

Com a grande procura por passagens, empresas de ferry-boat realizarão
até cinco viagens extras no feriado para poderem atender a demanda
Quem for à praia no feriadão deve evitar tomar banho no mar
Paulo Soares

C

om o feriado prolongado
de 7 e 8 de setembro, Dia
da Independência do Brasil e o aniversário de São
Luís, respectivamente, um dos
transportes mais usados para sair
e entrar na Grande Ilha, o ferryboat, aumentou seu número de
viagens, garantindo que a demanda seja atendida de forma segura e respeitando o limite permitido de pessoas por embarcação.
De acordo com a Bom Bordo, empresa que gerência as vendas de
passagens das duas empresas marítimas, todos os tickets para veículos, até o dia seis de setembro
(domingo), já foram vendidos.
Ainda de acordo com a Bom
Bordo, desde o início desta semana
ambas empresas já estão realizando viagens extras para cumprir
a alta demanda. Durante o feriado,
apesar das viagens extras, cada empresa irá operar com apenas três
embarcações.
A Internacional Marítima informou que além das 10 viagens realizadas diariamente, a previsão é
de até oito viagens extras utilizando
as três embarcações. A Bom Bordo
ainda informou que devido a pandemia, as embarcações estão operando com a capacidade abaixo do
total para garantir o distanciamento social dentro dos ferrys.
A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), em conjunto com Emap,
Polícia Militar/Civil, Corpo de
Bombeiros e demais órgãos que integram o sistema aquaviário e rodoviário, informou que vai intensificar as fiscalizações de
transportes aquaviários e rodoviários, durante o período do feriado
prolongado.
Venda das passagens
De acordo com a Bom Bordo, a

Feriadão na Ilha
terá praias poluídas
Laudo de balneabilidade informa que principais
praias da região metropolitana estão impróprias

Desde o início desta semana, ferry-boats estão realizando viagens extras para cumprir a alta demanda

SAIBA MAIS
Com a grande movimentação para o feriado de sete e oito de setembro, a projeção é de um
aumento de 65% na frota de ônibus de viagem, para que seja garantida a segurança dos
passageiros. Apesar das empresas serem responsáveis pela assepsia de seus ônibus, o protocolo a
ser seguido é o que a própria Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) fez e
está em concordância com o decreto. O Terminal Rodoviário de São Luís ainda informou que
algumas empresas têm aferição de temperatura para os passageiros, quando vão entrar no
ônibus, e todas reforçaram a limpeza nos veículos.
Comércio
De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Maranhão (FecomércioMA) o comércio de rua e as lojas localizadas em shoppings centers podem fechar nos dias 7 e o
8 de setembro, por causa do feriado. Os estabelecimentos que decidirem se manter abertos
devem seguir o seguinte horário de funcionamento: os estabelecimentos comerciais situados em
ruas, avenidas, galerias e centros comerciais poderão abrir as portas nesses dias das 08h às
18h, enquanto as lojas situadas nos Shopping Centers poderão funcionar das 10h às 22h. Já
supermercados e farmácias podem continuar funcionando nesses dias em horário normal, pois
são serviços essenciais.

venda de passagens para veículos
pode ser realizada no site, com algumas restrições. Já a venda de passagens para passageiros a pé deve
ser feita no próprio local.
A Bom Bordo ainda informou
que as embarcações estão operando com 50% da capacidade e as

passagens, tanto online quanto física, estão sendo vendidas com
base nesse percentual. Ao passar
do valor da capacidade máxima
operada, as passagens se esgotam.
Medidas de segurança
A MOB informou que está em vigor

a Portaria 250/2020 que trata sobre
regras e procedimentos a serem
aplicados nos terminais por veículos e embarcações de transportes
intermunicipais de passageiros,
nos modais rodoviário e aquaviário, para fins de prevenção e combate à Covid-19.

O feriado prolongado será frustrante para quem gosta de relaxar
com um banho de mar. É que as
principais praias de São Luís, São
José de Ribamar, Paço do Lumiar e
Raposa estão impróprias para o banho, conforme laudo de balneabilidade mais recente, emitido dia 31
de agosto pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Como na próxima segundafeira (7) será feriado, um novo laudo será emitido apenas no dia 9, ou
seja, depois do feriado, e até lá fica
valendo as informações atuais.
A Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, por
meio do Laboratório de Análises
Ambientais, já enviou nota informando que, devido aos feriados dos
dias 7 e 8 de setembro (Independência do Brasil e Aniversário de São
Luís, respectivamente), a coleta previamente prevista para 7 será realizada no próximo dia 9.
O laudo mais recente refere-se à
ação de monitoramento realizada
no período de 31 de julho a 24 de
agosto, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da
região metropolitana de São Luís.
Foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 pontos distribuídos nas praias de São Luís e trechos
de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.
A Praia da Ponta d’Areia, por
exemplo, para onde grande número de banhistas costuma se deslocar
no fim de semana, três trechos es-

tão impróprios, ou seja, ao lado do
Espigão Costeiro, em frente ao Condomínio Jardins de Bordaux e em
frente à Praça de Apoio ao Banhista.
Na Praia de São Marcos, os banhistas devem ficar atentos aos trechos
correspondentes aos bares do Chefe e Desfrute, ao Batalhão do Mar, ao
Heliporto e à Banca de Jornal.
Três pontos na Praia do Calhau
aparecem no laudo como impróprios. São eles: em frente à Elevatória
da Caema, em frente à Pousada Vela
Mar e em frente à Pousada Suíça. No
Olho d’Água, os trechos comprometidos são em frente à descida da Rua
São Geraldo, à direita da Elevatória
Iemanjá II e em frente à casa com pirâmides no teto (antes da falésia).
O maior número de banhistas no
feriado prolongado deverá se dirigir
à Praia do Meio, que no último fim
de semana registrou lotação não
adequada para este período de pandemia do novo coronavírus. Crianças, adultos e idosos não hesitaram
em aproveitar as ondas, que neste
mês de setembro estão um pouco
mais altas, enchendo também os
olhos dos surfistas.
“A gente que gosta de pegar onda não consegue se conformar com
essa história de balneabilidade. Isso frustra o que mais a gente gosta
de fazer, pois o surfista também, de
certa maneira, fica sujeito a ingerir
água do mar, embora muitos não
estejam nem aí para esse problema”,
disse Arthur Oliveira, que costuma
surfar nas ondas da Praia de São
Marcos.

MA: 35 pessoas foram mortas pela Agente penitenciário
é
preso
com
cocaína
polícia no 1º semestre deste ano
Dados foram levantados pelo G1, em parceria com a USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública; no
país, ocorreram 3.148 casos, um aumento de 7% nas ocorrências em relaçãoao mesmo período de 2019
Divulgação

Trinta e cinco pessoas foram mortas pela polícia durante o primeiro
semestre deste ano no Maranhão,
de acordo com o Monitor da Violência. Em nível nacional, ocorreram 3.148 mortes e houve um aumento de 7% dos casos em relação
ao mesmo período do ano passado, que teve 2.934 ocorrências.
Os dados, elaborado pelo site noticioso G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da
USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram divulgados ontem.
O levantamento é proveniente
de informações oficiais de 25 estados e do Distrito Federal. Apenas Goiás se recursou a fornecer
os dados. Foram solicitados os
casos de “confronto com civis ou
lesões não naturais com intencionalidade” envolvendo policiais da
ativa. As solicitações foram destinadas às secretarias de Segurança
Pública de cada estado, por meio
da Lei de Acesso à Informação e
das assessorias de imprensa.
Em todo o país, 3.148 pessoas
foram mortas por policiais de janeiro deste ano até julho e o estado do Rio de Janeiro apresentou
o maior número de ocorrências,
um total de 775 casos. Também
foram levantadas as ocorrências
de policiais que morreram em ser-

Morte de PM, em janeiro, culminou com morte de criminoso que o atacou

viço e fora de serviço, com alta nos
primeiros seis meses de 2020.
Foram 103 policiais mortos, contra 83 no decorrer do mesmo período do ano passado, representando um aumento de 24%.
Maranhão
Em relação ao Maranhão, segundo
o Monitor da Violência, 35 pessoas
foram mortas ao trocarem tiros
com a polícia no primeiro semestre deste ano, enquanto, de janeiro
a junho do ano passado, o registro

foi de 55 mortes. Já, a quantidade
de policiais da ativa mortos no primeiro semestre de 2020 foi apenas
um caso e nenhum registro no decorrer desse mesmo período do
ano passado.
Um dos casos deste ano ocorreu no dia 26 de janeiro, no Miritiua, em São José de Ribamar. Segundo a polícia, o sargento
Washington Ferreira Nogueira, de
52 anos, foi morto a tiros a caminho do serviço e ainda teve a sua
pistola levada pelos executores.

Foi armado um cerco policial
na localidade e dois acusados
foram presos. As buscas continuaram e, no dia seguinte do
crime, outro suspeito, identificado
como Fransoarle Freitas Silva, acabou morto ao trocar tiros com policiais. Ainda de acordo com a polícia, o criminoso tinha sido preso
no dia 16 de janeiro deste ano, mas
foi solto pelo Poder Judiciário, com
o uso da tornozeleira eletrônica.
No dia 9 de maio deste ano, o
criminoso, identificado como Alef,
foi morto durante confronto policial, na zona rural de Bom Lugar.
A polícia informou que Alef, em
companhia de outros bandidos,
usando fardamento similar com o
da Polícia Federal, sequestraram
membros da família de um empresário, em Dom Pedro.
Guarnições da Polícia Militar
trocaram tiros com os assaltantes na saída da cidade, mas os
bandidos conseguiram fugir do
cerco policial em uma caminhonete. Houve a perseguição e nas
proximidades de Bom Lugar
ocorreu o segundo confronto.
Neste local, os reféns foram liberados, mas os bandidos fugiram
em direção a uma área de matagal, onde houve mais um tiroteio.
Uma das balas atingiu Alef, que
veio a óbito. 

Prisão aconteceu durante revista no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, na noite de quarta-feira

O agente penitenciário temporário Henry Anthonny Almeida, de 36
anos, foi preso em flagrante, segundo a polícia, quando tentava
entrar, com cocaína, no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, na
noite de quarta-feira, 2.
De acordo com a Seap, a prisão
ocorreu no momento de revista,
quando agente penitenciário assumiria seu posto de trabalho. Ao
ser identificado o flagrante, Herny
Almeida foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.
A Seap informou que o agente
já vinha sendo investigado pela segurança interna em apuração de
denúncias. Ressaltou também que
todas as medidas administrativas
cabíveis estão sendo tomadas sobre
o caso.
Mais prisões
Acusado de integrar bando especializado de roubo de carga foi
preso ontem em cumprimento de
ordem judicial, na capital. Segundo
a polícia, ele é um dos suspeitos do
roubo de uma carga de eletrônicos,
avaliados em tono de R$ 150 mil,
ocorrido no dia 25 de maio deste
ano, no Jardim Eldorado, área do
Turu.
O criminoso foi preso no bairro
Aurora e apresentado na sede da
Delegacia de Roubos e Furtos
(DRF), na Vila Palmeira, onde prestou esclarecimentos sobre o caso,

Divulgação

Henry Anthonny Almeida foi preso

e, em seguida, encaminhado para
o Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A polícia já prendeu dois
envolvidos nessa empreitada criminosa.
Também ontem foi preso na Ilha
um homem, de nome não revelado, suspeito de lesão corporal e
estupro de vulnerável. A polícia informou que o caso ocorreu em Tendal, em Paço do Lumiar, e as vítimas são uma menina, de 14 anos;
e uma criança, de 10 anos.
No bairro do Coroadinho foi
preso um homem, de 21 anos, acusado de ter roubado a própria mãe
e o avô. O detido foi apresentado
no 10º Distrito Policial e, logo após,
encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
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MUDANÇA : Lobão Filho assume PSL de olho em Brasília
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Conheça as mudanças
para o servidor com
reforma administrativa

A reforma administrativa apresentada ontem (3) pelo governo federal prevê a
criação de novos tipos de vínculos e maior tempo para efetivação no cargo. Secretários do Ministério da Economia falaram em entrevista coletiva
sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Nova Administração

Pública. A matéria prevê a criação de novos vínculos. O regime jurídico
único dará lugar a vínculos distintos. No ingresso por concurso público,
haverá estabilidade após três anos para cargo típico de Estado e o cargo por
prazo indeterminado.
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Prefeito Edivaldo vistoria obras de Pátio de Compostagem e
usinas de beneficiamento de resíduos no Aterro da Ribeira
PÁGINA 9

ENVESTIGAÇÕES

Seis pessoas podem
estar envolvidas no
caso da morte de
idosa em Ribamar
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Viúva é suspeita
de mandar matar
professor na
Cidade de Viana
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TEMPO E TEMPERATURA

SÉRIE B
Pimentinha
acerta volta
ao Sampaio
Corrêa
Mesmo ainda faltando muitos
jogos a serem cumpridos
na Série B do Brasileiro, a
posição do Sampaio Corrêa
na competição não é
nada animadora e o clube
já começa a negociar a
contratação de mais reforços.
O primeiro deles deverá
ser o conhecido atacante
Pimentinha
PÁGINA 11

BASTIDORES
desafiadoras
APARTE Eleições
Transparentes
A campanha ainda não começou, mas os partidos já estão no prazo das convenções para escolha dos candidatos a prefeitos e vereadores. Obviamente que as eleições de novembro serão as mais complicadas desde a redemocratização do país.

SÉRIE D
Moto Club e
Juventude
conhecem
adversários
A CBF divulgou a nova
tabela básica da Série D
do Campeonato Brasileiro, que ainda pode sofrer alterações por conta
de algumas indefinições
nos Campeonatos Estaduais, assim como acontece aqui no Maranhão,
que a competição ainda
está em curso.
PÁGINA 11
TÁBUA DE MARÉ
SEX 04.09.2020
02h02 ................ 0.8m
08h00 ................ 5.6m
14h17 ................ 0.8m
20h28 ................ 5.5m
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O SUSPEITO FOI PRESO NO BAIRRO DA AURORA, EM SÃO LUÍS
Um homem foi preso no bairro Aurora, em São Luís.
Ele é suspeito de participar de um roubo de carga ocorrido em maio deste ano no bairro Jardim Eldorado.
A operação faz parte do trabalho contínuo de combate ao roubo de cargas realizado pelo Departamento de
Roubo a Cargas da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC).
O homem capturado ontem, quinta-feira (3), é o terceiro suspeito preso em razão do roubo de uma carga de
eletrônicos, avaliada em aproximadamente R$ 150 mil,
pertencente à empresa Alfex Logistica.
Segundo a Polícia Civil, a carga foi completamente recuperada no dia 26 de maio deste ano, durante operação
realizada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) e a Delegacia de Roubos e Furtos
(DRF). Na época, foram presos dois suspeitos do roubo à
carga.
Ainda de acordo com a polícia, as investigações irão
permanecer com o intuito de capturar os demais participantes no crime em tela.

PRESIDENTE VARGAS

Concurso é suspenso
3.600 casos registrado no ano passado por irregularidades

Ponte Verde melhora mobilidade
urbana na Grande Ilha
O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), entrega
mais uma obra de mobilidade urbana na região da
Grande Ilha. A Ponte Verde, entre os municípios
de São José de Ribamar e São Luís, entregue nesta
quinta-feira (3), encurta a distância entre as duas
cidades e melhora o tráfego no local.
O governador Flávio Dino, acompanhado do
secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra),
Clayton Noleto, e do secretário de Governo (Segov),
Diego Galdino, inauguraram a obra para celebrar
mais uma conquista para a Região Metropolitana
de São Luís, mesmo em tempo desafiadores com
as consequências econômicas e sociais da pandemia. Flávio Dino conta os benefícios que essa
aterro sanitário e gel sintético e com o sistema construtivo
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AS PROVAS PODEM TER SIDO PLAGIADAS DA INTERNET
LUCIANA GOMES
O Ministério Público do Maranhão, determinou a
suspensão do concurso público no município de Presidente Vargas, no Maranhão. O pedido foi realizado após
as inúmeras irregularidades apontadas em Ação Civil
Pública.
Por conta da suspensão, o município de Presidente
Vargas e o Instituto Somar Ltda, estão proibidos de realizar ato administrativo com a ﬁnalidade de continuar as
etapas que faltavam ser feitas do concurso público. A
multa para quem descumprir a determinação é de R$
200 mil.

Irregularidades

Foram encontradas as irregularidades na utilização
de provas e questões plagiadas da internet, divulgação
de gabaritos de forma equivocada, sendo retiﬁcado duas vezes, publicação de resultados com nomes dos candidatos incluídos na lista de cargos para quais não estavam concorrendo, divulgação de resultado com aprovação de parentes do gestor municipal, além de pessoas ligadas à administração pública.
Por conta desses e outros problemas, candidatos procurara ao plantão central de polícia e registraram ocorrência.
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MARANHÃO

RANKING UNIVERSITÁRIO

UFMA entre as
melhores do Brasil

Empresa Stone abre
vagas de emprego

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) está entre as melhores universidades do
Brasil, segundo ranking internacional do Times Higher Education

O

Times Higher Education
(THE), um dos principais
rankings universitários do
mundo, divulgou sua edição
do Top 10 no mundo de 2021. Segundo o ranking, a melhor universidade
do mundo é a de Oxford, no Reino
Unido, em seguida, a Universidade
Stanford, nos Estados Unidos e, em
terceiro lugar, está a Universidade de
Harvard, também nos Estados Unidos. Foram avaliadas 1.527 instituições de 93 países e regiões de todo o
mundo.
No Brasil, anteriormente, eram
avaliadas somente 46 instituições e,
nesta edição, seis universidades a
mais foram avaliadas, entre elas, a
UFMA, que, agora passa a integrar as
52 instituições, e desse total, a Universidade Federal do Maranhão aparece
como a 26ª melhor do país. A USP
aparece na primeira posição. Logo em
seguida, aparecem as Universidades
de Campinas e Minas Gerais. Além da
UFMA, também ingressaram as universidades de Sergipe, Juiz de Fora, da
Paraíba, do Piauí e de Uberlândia.
A THE avalia, entre outros fatores, o
número de citações de pesquisa, o
grau de titulação dos professores, a
transferência de conhecimento para a
sociedade e o nível de internacionalização. Ao comentar o resultado, o diretor da THE, Phil Baty, aﬁrmou que o
avanço da covid-19 pode ter impacto
signiﬁcativo sobre as universidades.
“Essa nova classiﬁcação fornece mais
uma evidência clara de mudança no
equilíbrio de poder na economia global do conhecimento com base nos
sistemas de ensino superior. Essa tendência deve se acelerar ainda mais à
medida que a pandemia anuncia uma
tempestade perfeita de enormes de-

saﬁos, principalmente para universidades ocidentais, especialmente
aquelas nos EUA e no Reino Unido,
que enfrentam risco muito real de
perder talentos estudantis internacionais signiﬁcativos”, aﬁrmou.
O reitor Natalino Salgado destacou
que a posição alcançada pela instituição no ranking é uma conquista de toda a comunidade acadêmica. “É uma
avaliação extremamente positiva para
a UFMA, reﬂete a participação ativa
dos docentes, discentes e técnicos.
Hoje, é ainda maior o esforço de todos
para desenvolver suas pesquisas, projetos de extensão, formar proﬁssionais qualiﬁcados para a sociedade e
garantir o funcionamento normal da
Universidade. Nestes tempos de pandemia tivemos que reinventar os processos administrativos para deixar
nossas atividades acadêmicas mais
dinâmicas”, assegurou o reitor da universidade Natalino Salgado.

Essa nova classificação
fornece mais uma
evidência clara de
mudança no equilíbrio
de poder na economia
global do conhecimento
No caso da UFMA, a pandemia
impôs desaﬁos, como sistematizar as
aulas, tornado híbrida e/ou remota, e
a realização de pesquisas híbridas,
que envolvam atividades presenciais

e remotas, além de lidar com a restrição de recursos, uma vez que a pandemia afetou gravemente e arrecadação
e tem afetado o orçamento do ensino
superior público. Nos últimos anos, as
instituições do País já vinham sofrendo com restrições de verba para pesquisa e custeio.

UFMA em números

Fundada em 1966, a UFMA possui,
atualmente, 1.836 docentes, dos quais
mais de 1.240 são doutores. A Universidade também conta com a participação ativa de 1.761 técnicos-administrativos e quase 30 mil estudantes
de graduação e pós-graduação (presencial ou a distância), e estudantes
dos programas especiais.

É uma avaliação
extremamente positiva
para a UFMA
Com mais de cinco décadas de
existência, a Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) tem contribuído,
de forma signiﬁcativa, para o desenvolvimento do estado do Maranhão,
formando proﬁssionais nas diferentes
áreas de conhecimento em nível de
graduação e pós-graduação, empreendendo pesquisas voltadas aos principais problemas do estado e da região, desenvolvendo atividades de extensão abrangendo ações de organização social, de produção e inovações
tecnológicas, de capacitação de recursos humanos e de valorização da
cultura.

IDOSA ASSASINADA

Seis pessoas podem estar envolvidas no caso

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA A CAPITAL MARANHENSE
LUCIANA GOMES
A empresa de tecnologia ﬁnanceira Stone, está oferecendo novas vagas de emprego em São Luís e Imperatriz, no Maranhão. As vagas disponíveis são direcionadas para o time de comercial externo e de logística da
empresa.
Pessoas com aﬁnidade com a cultura e que queiram
transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil,
esses são candidatos perfeitos para as vagas. Para se
candidatar é super simples.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas no site da Stone e
conferir os pré-requisitos para se cadastrar na vaga.
• Logística – Inscrições – São Luís
• Comercial Externo – Inscrições – Imperatriz

Seleção

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Stone
está realizando todo o processo de forma online, garantindo a segurança de todos os candidatos. O processos
conta com testes online e entrevista por videoconferência. No primeiro momento a etapa presencial não poderá ser realizada.

VIANA

Viúvaésuspeitade
mandarmatarprofessor

PROFESSOR MARCOS FOI MORTO EM JUNHO DESTE ANO
WALBER OLIVEIRA

CORPO DA IDOSA, DE 65 ANOS, FOI ENCONTRADO EM JAZIGO E FOI ENTERRADO CLANDESTINAMENTE EM JUNHO DESTE ANO
Na última terça-feira (1º), a Polícia
Civil do Maranhão, cumpriu o mandado de prisão temporária, e busca e
apreensão de um homem, pré candidato a vereador de São Luís, que teria
feito saques em valores aproximados
de R$ 180 mil da conta bancária de
uma mulher desaparecida.
Segundo a polícia, o pré-candidato
confessou ter participado do crime e
ainda apontou um vizinho da vítima
como cúmplice. Além disso, durante
as investigações, foram identiﬁcados
três coveiros que realizaram o enterro
da idosa em um cemitério na Maioba,
eles também podem ser autuados pelo crime de ocultação de cadáver.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Felipe César, além dos
suspeitos que já foram identiﬁcados
há mais uma pessoa sob investigação.

O sexto suspeito teria participado dos
saques realizados na conta de Fátima
Maria, 65 anos. Além disso, a Superintendência de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), prossegue ouvindo
testemunhas e aguarda o resultado
dos exames realizados pelo Instituto
Médico Legal (IML).

Entenda o caso

Na tarde da última terça-feira (1), a
Polícia Civil, por intermédio da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), localizou o corpo de Fátima Maria Evangelista, 65
anos, em um cemitério na Maioba,
Paço Lumiar, na Grande Ilha.
De acordo com a polícia, o corpo da
vítima foi encontrado após a prisão de
um dos envolvidos no crime no bairro
do Calhau. Segundo o delegado Felipe

César, responsável pelo caso, a localização do suspeito foi feita através do
rastreio dos saques que foram realizados na conta de Fátima Evangelista no
início de junho deste ano.
Durante depoimento na SHPP, o
pré-candidato a vereador teria confessado participação no crime contra
a idosa. O suspeito ainda aﬁrmou que
havia sido procurado por um conhecido que o informou a respeito a morte de uma senhora e disse estar em
posse dos documentos dela, já que ela
não tinha parentes vivos.
No mês de junho a dupla levou o
corpo da idosa enrolado em uma rede
ao cemitério, entregaram o corpo aos
coveiros do local e foram embora. A
polícia aponta que eles teriam recebido R$ 800 para abrir a cova e enterrála no local.

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária contra a viúva de Marcos Carvalho, o “Marcos Dulcídio”. Ela é a principal suspeita de ter sido mandante do
crime contra o professor e engenheiro agrônomo, em
Viana, na Baixada Maranhense.
Segundo o delegado Jesimiel Alves, responsável pela
investigação do caso, a prisão dela aconteceu em São
Luís. Outros mandados de busca e apreensão também
foram cumpridos na capital maranhense e no município de Viana. Ainda de acordo com ele, a polícia tem um
prazo de 30 dias para concluir as investigações. Apesar
de ainda não ter conclusão do fato e das circunstâncias
do ocorrido, a polícia já possui elementos de autoria, e
provas de materialidade.
A ação, que está sendo feita pela Delegacia de Viana,
juntamente com Superintendência da Polícia Civil do
Interior (SPCI), busca de mais elementos de informações e a realização de outras diligências para fortalecer o
inquérito policial.

Entenda o caso

Na noite do dia 19 de junho de 2020, o engenheiro
agrônomo e professor Marcos Carvalho foi assassinado
a tiros, em frente a casa do pai. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com informações de pessoas que presenciaram o homicídio, duas pessoas em uma moto atiraram contra a vítima. Eles seguiram em perseguição do
carro da vítima, ao chegar à residência do pai do professor, o ocupante da garupa da moto efetuou os disparos.

quinta-feira, 3 de setembro de 2020

Acordo de cooperação entre MPMA e Sema
agilizará processos da área ambiental

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(Sema) assinaram, na manhã desta quarta-feira, 2, um acordo de cooperação técnica
que permite o acesso ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). O documento foi assinado
pelo procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau; pelo secretário de estado de Meio
Ambiente, Diego Rolim; e pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio
Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural (CAO-UMA), Fernando Barreto.
O Cadastro Ambiental Rural é uma ferramenta de registro público eletrônico obrigatório
para todos os imóveis rurais. O sistema integra informações das propriedades e posses
rurais referentes a Áreas de Preservação Permanente (APP), de uso restrito, de Reserva
Legal, remanescentes de florestas e outras formas de vegetação nativa. Essa base de
dados permite o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico além
do combate ao desmatamento.
O documento assinado nesta quarta-feira também prevê o acesso do Ministério Público
aos sistemas e bases de dados de licenciamento ambiental existentes na Sema. O
acordo não prevê o repasse de recursos financeiros entre as instituições e tem prazo de
vigência indeterminado.
Para Fernando Barreto, o documento é um marco na transparência ambiental, pois
permite o compartilhamento de informações públicas entre o MP e a Secretaria de Meio
Ambiente. “Isso vai encurtar o tempo de conhecimento das informações e quanto mais
rápido se conhece as informações mais depressa se pode verificar se há
desconformidades e tentar corrigi-las”, explicou.

O secretário Diego Rolim afirmou que o trâmite das informações será facilitado, por não
existir a necessidade de envio de ofícios e requisições. “O Ministério Público terá amplo
acesso para analisar e fiscalizar os processos que tramitam na Secretaria, otimizando
os processos e sugerindo melhorias nos sistemas”, avaliou.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, ressaltou a importância do acordo no
sentido de que haverá a possibilidade de oferecer respostas mais rápidas à sociedade.
“Temos o nosso foco na garantia dos direitos do cidadão. E um ambiente saudável,
preservado, é necessário para que haja qualidade de vida para todos”, afirmou. As
informações são do MPMA.

POLÍTICA | AÇÃO

Parceria entre MPMA e SEMA deve fortalecer proteção
do meio ambiente no MA
Convênio entre instituições irá facilitar acesso a informação pelo Ministério Público e agilizar tomada de medidas
e ações protetivas

O ESTADO DO MARANHÃO
03/09/2020 às 10h24

Procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau e o secretário de estado de Meio Ambiente, Diego Rolim,
assinaram o convênio (Reprodução)

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema)
firmaram acordo que deve fortalecer a proteção do meio ambiente no estado. Agora Sema e
MPMA dividirão informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
A ferramenta consiste em um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e
integra informações das propriedades e posses rurais referentes a Áreas de Preservação
Permanente (APP), de uso restrito, de Reserva Legal, remanescentes de florestas e outras formas

de vegetação nativa. Essa base de dados permite o controle, monitoramento, planejamento
ambiental e econômico além do combate ao desmatamento.
Com a parceria, o Ministério Público terá acesso aos sistemas e bases de dados de licenciamento
ambiental existentes na Sema. O acordo não prevê o repasse de recursos financeiros entre as
instituições e tem prazo de vigência indeterminado.
O documento foi assinado pelo procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau e pelo secretário de
estado de Meio Ambiente, Diego Rolim.
O secretário Diego Rolim afirmou que o trâmite das informações será facilitado, por não existir a
necessidade de envio de ofícios e requisições. “O Ministério Público terá amplo acesso para
analisar e fiscalizar os processos que tramitam na Secretaria, otimizando os processos e
sugerindo melhorias nos sistemas”, avaliou.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, ressaltou a importância do acordo no sentido de
que haverá a possibilidade de oferecer respostas mais rápidas à sociedade. “Temos o nosso foco
na garantia dos direitos do cidadão. E um ambiente saudável, preservado, é necessário para que
haja qualidade de vida para todos”, afirmou. As informações são do MPMA.

PODER

Prefeitura de Carolina é
acionada por criar cargo de
comissão inconstitucional
04/09/2020 07h56

0

O Ministério Público do Maranhão propôs Ação Direta de
Inconstitucionalidade contra o Município de Carolina por
conta da criação de cargo em comissão de assessor
jurídico do Poder Legislativo de Carolina. A ação foi
assinada no dia 27 de agosto pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau.
O cargo foi criado em janeiro de 2015, com vencimento
de R$ 2 mil, incorporado ao Plano de Carreira Cargos e
Salários do Município. A Lei que resultou na criação do
cargo estabelece a função de cargo de confiança, de
livre nomeação e exoneração, a qualquer tempo, pelo
presidente da Câmara.
De acordo com a descrição, as funções desempenhadas
pelo cargo de assessor jurídico são de assessoramento,
representação e o cumprimento legal das demandas
administrativas judiciais e extrajudiciais em todos os
órgãos, esferas e instâncias que se fizerem necessárias.
No entanto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade
ressalta que as funções elencadas não dizem respeito à
chefia, direção e assessoramento, prerrogativas
necessárias para caracterizar cargo de confiança, portanto em comissão.
“Verifica-se que a natureza do cargo de assessor jurídico da Câmara Municipal de Carolina é técnica,
burocrática e permanente, cuja investidura deveria se dar por meio de concurso público, de acordo
com os termos da Constituição Federal”, ressalta o procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau.
O MPMA pede que a Justiça declare inconstitucional a Lei 001/2015, anulando o cargo de assessor
jurídico como de comissão, além de o Município de Carolina exonerar todos os servidores
contratados com base nos dispositivos legais que resultarem da Ação.

“Pacotão” de irregularidades em concurso de Presidente
Vargas motiva suspensão do certame pela Justiça
2 de setembro de 2020

Maramais Deixar Comentário

Devido a inúmeras irregularidades apontadas em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público do Maranhão, a Justiça determinou a suspensão do concurso público para o ingresso de
servidores na Prefeitura de Presidente Vargas. A decisão, em caráter liminar, foi assinada pelo
juiz Paulo de Assis Ribeiro.
Com a suspensão, o Município de Presidente Vargas e o Instituto Somar Ltda. estão proibidos de
realizar qualquer ato administrativo com a finalidade de dar continuidade às etapas restantes do
certame. Em caso de descumprimento da determinação, foi estabelecido o pagamento de multa
no valor de R$ 200 mil.
IRREGULARIDADES
Na ACP o Ministério Público apontou várias ilegalidades cometidas pelo Município e pelo Instituto
Somar Ltda., responsável pela elaboração das provas do certame, durante etapas do concurso.

Entre as irregularidades, constam: utilização de provas e questões plagiadas da internet, bem
como de questões idênticas em provas realizadas em horários diferentes; divulgação de
gabaritos de forma equivocada, com retificação por duas vezes; publicação de resultados com
nomes de candidatos incluídos em lista de cargos para os quais não concorreram; dificuldade ou
impossibilidade de interposição de recursos contra o resultado preliminar; inobservância do
calendário proposto pelo edital; divulgação de resultado com aprovação de parentes do gestor
municipal e de pessoas ligadas à administração pública.
Também foram verificadas a divulgação de novo calendário e realização de etapas do concurso
durante fase crítica da pandemia do Covid-19 no município, inviabilizando e prejudicando a
participação de candidatos; ineficiência da comissão de concurso, dificultando a entrega de
recursos e a entrega de títulos, muitos não computados no resultado; além de excesso de
questões anuladas.
Em virtude de tantas irregularidades, vários candidatos compareceram ao plantão central de
polícia para registrar ocorrência e provocar a apuração dos fatos. Depois de tomar conhecimento
dos fatos, o MPMA encaminhou ofícios ao Instituto Somar para prestar esclarecimentos, sem,
contudo, obter resposta satisfatória.
Na decisão, o juiz destacou que os vícios apontados atentam contra os princípios administrativos
previstos na Constituição Federal, na Lei 8.666/93 e na Lei 9.784/99, entre os quais: supremacia
do interesse público, legalidade, isonomia, eficiência, moralidade e impessoalidade.
“Diante do apontamento e demonstração de tantas irregularidades e da fase avançada em que
se encontra o concurso público, permitir o prosseguimento do certame, com grande possibilidade
de anulação diante dos vícios demonstrados, causará mais prejuízos e insegurança jurídica às
partes e ao erário, do que o deferimento de sua suspensão na presente decisão”, ressaltou.

POLÍTICA

MP Eleitoral instaura novo procedimento
contra Fred Campos, envolvendo títulos de
terras
Pré-candidato a prefeito de Paço do Lumiar já é investigado por suposta lavagem de dinheiro e
corrupção eleitoral

YURI ALMEIDA

PUBLICADO POR
O MPE (Ministério Público Eleitoral) no Maranhão instaurou
HÁ 22 HORAS
procedimento, na terça-feira 1º, parar apurar suposta distribuição de
títulos de regularização fundiária em Paço do Lumiar pelo pré-candidato a prefeito do
município pelo PL, Fred Campos.

Responsável pela investigação, a promotora Nadja Veloso Cerqueira expediu uma série de requerimentos à
Secid (Secretaria de Estado da Cidade e Desenvolvimento Urbano), em busca de esclarecimentos sobre como
os documentos teriam ido parar em posse do pré-candidato.

As solicitações, segundo ela, consideram “a gravidade do noticiado, pois, em tese, podem os fatos configurar
crime eleitoral”.
O procedimento também tem como alvo os vereadores Lourinho da Van (Republicanos) e Rafael Neves (PL).
É o segundo procedimento aberto contra Fred Campos relacionado às eleições de 2020, em pouco mais de
duas semanas.
No primeiro, instaurado no último dia 19, e já avançado,
avançado, o MP Eleitoral apura suposta lavagem de dinheiro e
corrupção eleitoral,
eleitoral, envolvendo um posto de combustível do pré-candidato do PL.

PODER

Fred Campos é investigado
por entregar título de
propriedade a moradora em
Paço do Lumiar
03/09/2020 11h05 - Atualizado em 03/09/2020 11h05

0

O candidato a prefeito de Paço do Lumiar, Fred Campos, está sendo alvo de uma investigação que
apurar indícios de crime eleitoral.
Segundo documento obtido pelo Blog do Neto Ferreira, a promotora de Justiça Eleitoral, Nadja
Veloso Cerqueira, instaurou um procedimento preparatório eleitoral a partir de uma denúncia que
Campos e os pré-candidatos a vereadores “Lourinho da Van” e “Rafael Neves”, distribuíram título de
propriedade a moradora do bairro Parque Horizonte, Paço do Lumiar, identificada como Maria José
de Sousa.
Segundo informações, a ação ilegal foi postada em uma conta no Instagram.

Diante da gravidade dos fatos, pois, em tese, podem os fatos configurar abuso de poder econômico,
o Parquet decidiu coletar provas para representar os envolvidos na Justiça Eleitoral.
O prazo de conclusão da investigação é de 60 dias e tem como objetivo elucidar a autoria do suposto
crime eleitoral.
A promotora responsável pelo caso solicitou a certificação do Instagram onde foi postada a fotografia
do servidor Carlito Reis em companhia de Rafael Neves no bairro Parque Horizonte, fazendo a
entrega do título.
Nadja Veloso pediu ainda que o 1º Ofício Extrajudicial de Paço do Lumiar informe, por certidão de
inteiro teor, se houve registro de processo de regularização fundiária no Parque Horizonte, nesta
cidade, a requerimento da Secretaria Estadual das Cidades (SECID), e se Maria José de Sousa,
moradora do Residencial Parque Horizonte, foi beneficiada como tal ato.
O cartório também deve esclarece, dentro de 5 dias, quanto títulos a Serventia já expediu no referido
processo e a qual pessoa foram entregues os títulos expedidos
A moradora, os servidores Carlito Reis (Coordenador de Articulação Institucional) e Wagner Cruz
Silva também foram notificados a prestarem esclarecimentos sobre o caso.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.
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Dóris Rios vai à
Justiça para
limpar ficha no
TCE-MA
Ex-prefeita de Vitória do Mearim tenta
anular efeitos de acórdãos da corte pela
irregularidade de suas contas
04/09/2020 07h48min

A ex-prefeita de Vitória
do Mearim, Dóris Rios
(PDT), entrou na Justiça
com uma ação ordinária
anulatória, com pedido
de tutela de urgência,
para derrubar os efeitos
de acórdãos do TCE
(Tribunal de Contas do
Estado) do Maranhão
que sujaram sua ficha na
corte.
Segundo alega a defesa
da ex-gestora, feita pelo
escritório Barros,
Fernandes & Borgneth
Advogados Associados,
houve violação ao direito
ao contraditório e à
ampla defesa da
pedetista.
No pedido, Doris Rios
tenta a anulação do
julgamento das
prestações de contas de
sua gestão em Vitória do
Mearim, relativas ao
exercício financeiro de
2009, que resultaram
em pelo menos quatro
acórdãos, pela
irregularidade de suas
contas referentes àquele
ano.
Também que o TCE-MA
abstenha-se de incluir o
nome dela em qualquer
lista que trate sobre
gestores com contas
desaprovadas até análise

PUBLICADO POR

YURI ALMEIDA

p
final do mérito
processual.
O processo tramita na
Vara Única de Vitória do
Mearim, desde o mês
passado, sob
responsabilidade do juiz
Haderson Rezende
Ribeiro. Antes de
analisar o pedido de
liminar, ele abriu prazo
para manifestação da
PGE (ProcuradoriaGeral do Estado) e
Ministério Público do
Maranhão, a respeito
dos fatos.
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Em reforma
administrativa,
governo propõe
fim de estabilidade
para novos
servidores
PÁG. 12

Reforma
Maranhão
administrativa prevê
vai receber
corrigir distorções no
mais de R$
5,2 bilhões do serviço público nos
três poderes do
novo Fundeb
país e no MP
até 2026
PÁG. 4

Senado aprova
projeto do
Novo Código
de Trânsito e
que aumenta
validade da CNH

PÁG. 7

PÁG. 12

DIVULGAÇÃO

JUSTIÇA NEGA PEDIDO
DE BANCOS E MANTÉM
SUSPENSÃO DE
COBRANÇA
DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
A Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís proferiu duas decisões na qual indefere
o pedido de instituições bancárias no sentido de retornar
com a cobrança de empréstimos consignados. As decisões,

assinadas pelo juiz titular Douglas de Melo Martins,
não acolheram as pretensões dos bancos, e mantiveram
a suspensão dos descontos nas folhas de pagamentos
de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.

PÁG. 3

Edivaldo vistoria obras de
Pátio de Compostagem e
usinas de beneficiamento de
resíduos no Aterro da Ribeira
O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou, ontem, 3, as obras de construção de uma Usina de
Triagem de Materiais Recicláveis, Pátio de Compostagem, Usina de Beneficiamento de Resíduos
da Construção Civil e de um Centro de Educação Ambiental na área do Aterro da Ribeira.

PÁG. 5

DIVULGAÇÃO

Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís

Eleições municipais

EM VISITA AO JP, ADRIANO SARNEY AFIRMA SE
MANTER COERENTE NO CAMPO DE OPOSIÇÃO
GILSON FERREIRA

Primeiro candidato
oficializado à Prefeitura de
São Luís, em convenção
do Partido Verde realizada
na noite de segunda-feira,
31, o deputado estadual
Adriano Sarney fez uma
visita de cortesia ao Jornal
Pequeno, nessa quintafeira, 3, sendo recebido
por Dona Hilda Bogéa
(presidente do Grupo JP),
Lourival Bogéa (diretor
de Jornalismo) e pelo
editor Vinícius Bogéa.
PÁG. 3

As obras visitadas por Edivaldo e equipe integram a política de profissionalização da
gestão de resíduos sólidos, implantada em São Luís pela Prefeitura e vão permitir o
reaproveitamento de mais de 8 mil toneladas mensais de resíduos.

Pesquisa
DataM
aponta
empate
técnico em
Paço do
Lumiar
PÁG. 2

Adriano Sarney com Dona Hilda Bogéa, Lourival e Vinícius Bogéa

Prefeita Paula aparece empatada tecnicamente com Fred
Campos em pesquisa realizada pelo instituto DataM

Cotação – Comercial C. R$ 5,2894 | V. R$ 5,2906 – Turismo C. R$ 5,26 | V.5,58 – Euro C. R$ 6,2658 | V. R$ 6,2688 | Libra C. R$ 7,018 | V. R$ 7,020 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 2:02 0,4 m | 1ª Preamar– 8:00 5,8 m | 2ª Baixamar 14:20 0,4 m | 1ª Preamar –20:15 5,8 m | Loteria – Quina – 5357 (03/09/20) – 20-37-41-51-58 |
Lotofácil – 2028 (03/09/2020) – 01-02-03-04-05-06-08-09-15-16-18-19-20-23-25 | Timemania – 1532 (03/09/2020) – MIXTO/MT – 07-20-35-49-60-61-72 |
Dupla Sena – 2126 (03/09/2020) – 1º: 09-11-32-36-41-44 | 2º: 01-03-11-35-37-38 | Dia de Sorte – 351 (03/09/2020) Mês: JUNHO- 04-08-09-11-18-19-26 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

TEMPO – Sol com algumas nuvens. Não chove.

24° – 32°

Manhã

Tarde

Noite

e”,
a As-

S Ã O

2

L U Í S

–

M A R A N H Ã O

|

S E X T A - F E I R A

|

4

D E

S E T E M B R O

D E

2 0 2 0

Atos, Fatos & Baratos

|

J O R N A L

“Todo o nosso descontentamento por
aquilo que nos falta procede da nossa
falta de gratidão por aquilo que temos”.
(Daniel Defoe)

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

Advogado aciona Justiça
Federal contra o Dnit por
obras nas BRs 135 e 316
O advogado caxiense Hélio
Coelho ajuizou na Justiça
Federal uma Notificação
Judicial contra o DNIT por
supostas irregularidades nas
obras das BRs 135 e 316, que
ligam São Luís a Teresina.
Segundo Coelho, há mais
de 40 anos ele transita de
carro por ali e, “assim como
a população em geral”, está
“cansado de sofrer prejuízos
em seus veículos decorrentes
do péssimo estado das
rodovias, principalmente nos
trechos entre os municípios de
Miranda do Norte e Peritoró”.
Na notificação, o advogado
menciona, também, a
declaração de um ex-diretor
regional do DNIT em Caxias,
engenheiro Antônio Augusto
Coutinho, que teria lhe dito:
“O DNIT recebe verba para
recapeamento da rodovia mas
só é aplicada uma operação
tapa-buraco”. Ainda segundo
ele, a história teria rumo
porque no prosseguimento da
mesma rodovia, entre Caxias
e Timon, “o asfalto está
sempre perfeito e ainda conta
em muitos locais com pista

adicional para o tráfego lento
de ônibus e caminhões”.
Hélio Coelho conta, também,
que, empolgado com “o novo
governo moralizador” do
presidente Jair Bolsonaro,
denunciou o fato perante o
Ministério dos Transportes,
mas recebeu como resposta
que deveria procurar o setor
de comunicação do DNIT em
São Luís.
Na sua petição, Coelho
lembrou que, recentemente,
um grupo de manifestantes
interditou a BR-135, em
Miranda do Norte, protestando
por melhorias na referida
rodovia, ao que o DNIT
respondeu com nota atribuindo
a buraqueira a motivos
técnicos. Hélio Coelho
pergunta com ironia: “Motivos
técnicos durante mais de 40
anos”?
Por fim, o advogado pede
providências ao Governo
Federal para sanear
definitivamente o problema
e sugere que a manutenção
da rodovia seja entregue ao
Exército.

Rapidinhas
• O Tribunal Regional do
Trabalho da 16ª Região (TRTMA) vai suspender, em toda a
jurisdição da Justiça do Trabalho
no Maranhão, o expediente e os
prazos processuais na próxima
segunda-feira, 7 de setembro,
feriado nacional da Independência
do Brasil.
• Na terça-feira, 8, o expediente
e os prazos processuais serão
suspensos apenas na capital, em
virtude do feriado municipal em

comemoração à fundação de São
Luís.
• Nos dois dias e no final de
semana, fica assegurado o
atendimento de medidas judiciais
urgentes por intermédio dos
plantões judiciais de segunda
instância (TRT-MA) e de primeira
instância (Varas do Trabalho).
A relação dos plantonistas será
divulgada no site do tribunal
(www.trt16.jus.br).

TREs têm até hoje para
indicar responsáveis
pelas juntas eleitorais
Os Tribunais Regionais Eleitorais
(TREs) têm até esta sexta-feira
(4) para indicar o nome dos
responsáveis para compor as
juntas eleitorais que vão atuar
nas eleições municipais deste
ano. A junta eleitoral é um órgão
constituído 60 dias antes da
eleição, sendo extinto após o
término dos trabalhos de apuração
dos votos.
As juntas eleitorais são compostas
por um juiz de Direito, que vai
presidi-la, e por dois ou quatro

cidadãos de notória idoneidade.
Os integrantes são indicados
pelo juiz eleitoral e precisam ser
aprovados pelo órgão colegiado
do Tribunal Regional Eleitoral.
Neste ano, o primeiro e o segundo
turno das eleições ocorrerão
em 15 e 29 de novembro,
respectivamente. O horário de
votação será ampliado e ocorrerá
das 7h às 17h e não haverá a
realização de biometria, para
evitar o risco de contágio da
Covid-19. (BRASIL 61)

Zé Carlos pede ao governo que
bombeiros voltem a prestar orientação
à população sobre auxílio emergencial
DIVULGAÇÃO

GIL MARANHÃO

O deputado federal Zé Carlos (PT-MA) se reuniu, nessa quinta-feira
(03), com o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos
do Maranhão, Rodrigo Lago, em
São Luís (MA), para solicitar
que os bombeiros civis voltem a
prestar orientação à população que
precisa ir às agências da Caixa
Econômica Federal para recebimento do Auxílio Emergencial.
O tema é abordado em oficio que
o parlamentar entregou ao secretário. “O governo do Maranhão, em
mais uma inequívoca demonstração de competência e sensibilidade perante os grandes problemas
experimentados pela população
mais pobre neste período da
pandemia da Covid-19, requisitou
administrativamente o Corpo de
Bombeiros civis do Maranhão – a
partir do segundo mês de pagamento do auxílio emergencial pela
Caixa Econômica - para que esses
profissionais, sob coordenação do
Corpo de Bombeiros Militares do
Maranhão (CBMMA), pudessem
orientar a população maranhense
em situações relacionadas ao
pagamento, pela Caixa Econômica
Federal, do referido auxílio emergencial”, diz o documento.
“Dessa forma, os valorosos
bombeiros civis, há alguns meses,
vinham orientando e auxiliando
pessoas em situações tais como
organização, balizamento e marcação das filas que se formavam
nas partes externas das agências
bancárias da Caixa Econômica
Federal por pessoas que buscavam
sacar os valores dos auxílios depositados em suas contas, visando,
principalmente, evitar aglomerações e, consequentemente, dando
segurança aos usuários contra
possíveis contágios do novo
coronavírus durante o pagamento
do auxílio emergencial”, acentuou
o parlamentar
Zé Carlos destaca no oficio a

ESTIMULADA
Na consulta estimulada, quando
o pesquisador cita o nome dos
pré-candidatos, Fred Campos tem
27,2% e Paula vem em seguida
com 26,8%. Inaldo tem 6,4%, Gilberto Aroso, 5%, Francisco Neto,
2,7% e Karla Sobreiro, 1,7%,
mostra a DataM.
A amostra da DataM também fez
simulações. Num cenário em que
apenas a prefeita Paula e Fred

Abraço do Dia
O nosso abraço desta sexta-feira
vai para a cantora Maryane Guedes, que retorna aos palcos com
a tradicional Serenata Caixa Alta,
a partir das 22h, na Associação
do pessoal da Caixa (APCEF),
Calhau. O evento respeitará todos
os protocolos de segurança. As
participações especiais ficam por
conta de Mister Manoel e Paulo
Luan.

Tuitaços
• Liberdade destrutiva, egoísta
e mórbida: vacina para quem
quiser, todo mundo deve se armar,
radares e cadeirinhas de criança
no carro são desnecessários, os recursos naturais são para explorar à
exaustão. É o fim da linha da noção de coletividade, convivência e
sociedade. @IlonaSzaboC

Zé Carlos se reuniu com o secretário Rodrigo Lago, no Palácio dos
Leões, em São Luís
importância do trabalho dos
bombeiros civis, ao longo de
vários meses, que beneficiou “não
apenas as pessoas que, nas filas,
recebiam as orientações, como
também o conjunto dos trabalhadores da Caixa”.

PRORROGAÇÃO DO
AUXILIO
Ele lembra que em razão da
própria pandemia, muitas agências
da Caixa Econômica atuaram com
um percentual abaixo de 50% dos
seus funcionários. ”Os funcionários do banco que não estavam
dispensados, por outro lado,
compareciam para trabalhar aos
sábados e feriados, trabalhavam
por um período diário de 10 a 12
horas, e, muitas vezes, quando não
tinham reduzidos os intervalos de
almoço, nem ao menos saíam para
almoçar, porque sabiam que as
pessoas que estavam nas filas (do
lado de fora das agências) precisavam de apoio”, frisou.

“No entanto, houve o encerramento da primeira fase do pagamento
do auxílio emergencial por parte
do governo federal e, com isso,
o consequente encerramento dos
trabalhos então realizados pelos
bombeiros civis”, lamenta o
deputado.
Zé Carlos reforça que sua solicitação vem em decorrência da prorrogação do auxílio emergencial
até o final do ano anunciado pelo
governo federal. “Entendemos
como necessários, mais uma vez,
os importantes trabalhos que eram
realizados pelos bombeiros junto
às agências bancárias da Caixa”,
afirmou o deputado, pedindo “que
o governo do Maranhão, mais
uma vez, tome as providências
administrativas”
O secretário Rodrigo Lago viu a
iniciativa do parlamentar do PT
como uma boa pauta de aceitação
por parte do governo e se comprometeu a levar a reivindicação ao
governador Flávio Dino.
DIVULGAÇÃO

Pesquisa DataM
aponta empate
técnico em Paço
do Lumiar
Pesquisa realizada pelo Instituto
DataM aponta empate técnico entre a atual prefeita Paula, de Paço
do Lumiar, e o pré-candidato a
prefeito do município, Fred Campos. Na sondagem espontânea, os
dois aparecem praticamente empatados, com décimos de diferença,
o que mostraria uma tendência de
disputa apertada no município.
Segundo a DataM, na espontânea
Paula, do PCdoB, aparece com
12,8%, enquanto Fred Campos, do
PL, tem 12,4%. Os pré-candidatos
Inaldo, do PSDB, e Francisco
Neto, do PSL, aparecem com 2%
das intenções de voto.

P E Q U E N O

• Antes se dizia que havia tribunais de faz de contas no país. Na
verdade, somos uma mal disfarçada república de faz de contas.
Somos um país feudal com nobres
acima da lei. Um atraso civilizatório de pelo menos trezentos anos.
@JMarcelo1000
• Fiz uma resenha sobre democracia em vertigem.É um ótimo
filme. Nele, pela primeira vez na
nossa história, descobrimos como
os filhos e netos da corrupção
pensam e agem para apaziguar
seus dilemas familiares.PS: todo
resto é ficção. @Felippe_Hermes
• O desejo de controlar e censurar
os outros é uma constante na
história: o que mudam são as
justificativas para isso. As de hoje
são "lugar de fala" e "apropriação
cultural", entre outras. @lnarloch
• Defender a estabilidade do
servidor público é defender a
independência de quem não fica
refém dos políticos da vez.São
eles que investigam, denunciam e
não devolvem o salário para políticos por conta de intimidação.Dá
pra torná-los mais produtivos sem
tirar a estabilidade. @joaopiresrj
• Reforma administrativa:Art. 1 ACABOU A MAMATAParágrafo
único - A mamata acabou somente
para quem ainda não tem a mamata. @strauss_real

Rarará

Prefeita Paula aparece empatada tecnicamente com Fred Campos em
pesquisa realizada pelo instituto DataM
Campos são candidatos, 33,2%
disseram que votariam em Fred
Campos e 31,5% afirmaram que
votariam em Paula.
A margem de erro é de quatro
pontos para mais ou para menos.
Realizada nos dias 25 e 26 de
agosto, a pesquisa ouviu 350
pessoas, com mais de 16 anos e
residentes de Paço do Lumiar,
utilizando os parâmetros de proporcionalidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA) quanto
a sexo, idade, grau de instrução e
renda familiar.

OUTROS NÚMEROS
A amostra também revela a taxa
de rejeição dos dois principais
pré-candidatos. Na pesquisa es-

timulada, quando o entrevistador
pergunta em qual pré-candidato
o eleitor não votaria de jeito nenhum, Paula aparece com 15,4%,
e Fred Campos com 15,1%.
Quando perguntados se votariam
em um pré-candidato apoiado pelo
governador Flávio Dino, 28,5 %
responderam que “votariam com
certeza”, e 43,3% disseram que
“poderiam votar”.
O mesmo não acontece quando o
nome do presidente Jair Bolsonaro
é envolvido. Neste cenário, 49,3%
dos luminenses responderam que
“não votariam de jeito nenhum”
em um candidato apoiado por
Bolsonaro.
A pesquisa DataM foi registrada
sob o número MA-01846/2020.

Fundador: JOSÉ RIBAMAR BOGÉA
H. M. BOGÉA & CIA. LTDA. | End.: Rua Afonso Pena, 171, Centro
Diretora Presidente - Hilda Marques Bogéa | Diretor de Jornalismo - Lourival Marques Bogéa | Diretor de Distribuição - Luiz Antônio Marques Bogéa
Sócios-Diretores - José Ribamar Bogéa Filho, Luís Eduardo Marques Bogéa e Gutemberg Marques Bogéa
TELEFONES
Recepção: 3261-8000/8005 | Assinatura e Classificado: 3261-8011 | Redação: 3261-8008/8021/8022/8023 | Circulação: 3261-8026
Administrativo: 3261-8007/8004 | Financeiro: 3261-8010/8006 | Comercial: 3261-8002/8012 | JP Turismo: 3261-8003 | Fax: 3232-0808/3232-3231

Assinatura Mensal: R$ 40,00 | Assinatura Trimestral: R$ 120,00 | Assinatura Semestral: R$ 240,00 | Assinatura Anual: R$ 480,00
www.jornalpequeno.com.br | redacao@jornalpequeno.com.br | comercial: publicacaojp@gmail.com

MARIDO é igual à MENSTRUAÇÃO:
Quando chega, INCOMODA;
Quando atrasa, PREOCUPA.
***
Vai ser mais fácil achar um lobo
guará no terreiro da minha casa,
do que uma nota de 200 no meu
bolso.
***
Duas latinhas de cerveja e eu já
estou bêbado. Vocês chamam
isso de fraqueza, eu chamo de
economia.
***
Então o Banco Central lançou a
nota de R$ 200? Eu achava que
ia só até R$20.

Sobe/Desce
Sobe
O município de Pinheiro vai receber um moderno e amplo Centro
de Educação Profissional do
Senac. A inauguração da nova unidade acontecerá no próximo dia
11 de setembro, às 19h, e contará
com a presença de autoridades e
empresários locais, gestores do
Senac e imprensa.

Desce
Um agente penitenciário foi preso,
na noite da última quarta-feira,
(2), no Complexo Penitenciário
de São Luís, em Pedrinhas. Ele
foi flagrado tentando entrar com
cocaína na unidade prisional.
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Reforma Administrativa

Proposta prevê corrigir distorções no serviço
público nos três poderes do país e no MP
PEC da Nova Administração Pública veda promoção e progressão,
trata de estabilidade e vencimentos de futuros servidores
ANA VOLPE/AGÊNCIA SENADO

GIL MARANHÃO

O Congresso Nacional começa
a analisar a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) da Nova
Administração Pública, que trata
da reforma administrativa, enviada
pelo governo nessa quinta-feira (3).
O texto apresentado pelo governo
Bolsonaro traz um conjunto de
mudanças no serviço público
civil nos três Poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário) de todos
os entes federativos – União,
Estado e Municípios, e também
no Ministério Público. As novas
regras são válidas apenas para
futuros servidores.
Ficarão fora das novas regras
da proposta alguns agentes
considerados membros de Poder,
como parlamentares, juízes,
promotores, ministros de tribunais
superiores, que têm estatutos
próprios e militares.
Por ser PEC e para começar
a valer, a matéria terá que ser
votada em dois turnos em cada
Casa do Congresso Nacional –
começa a tramitar pela Câmara
dos Deputados, sendo necessários
votos favoráveis de dois terços dos
deputados e dos senadores.

ALTERAÇÕES/REGIME
A PEC da Nova Administração
Pública altera vários pontos
do serviço público civil,
especialmente aqueles relacionados
ao Regime Jurídico Único (RJU)
instituído pela Constituição de
1988. Mas mantém outros, como
a necessidade de concurso público
para ingresso nas carreiras. O
atual RJU dará lugar a quatro
vínculos distintos: vínculo por
prazo determinado, cargo de
liderança e assessoramento, cargo
típico de Estado e cargo por tempo
indeterminado (os dois últimos por
concurso público).
Nessa quinta-feira, técnicos
do Ministério da Economia
explicaram pontos da primeira
parte da proposta – outras medidas
legislativas complementares
deverão ser apresentadas
posteriormente pelo governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020-SRP
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO, através da Prefeitura Municipal de PinheiroMA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público,
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº
10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 043/2020-SRP, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
do tipo menor preço para futura e eventual aquisição de enxoval hospitalar
para serem utilizados no desenvolvimento das atividades das unidades
hospitalares de Saúde do Município de Pinheiro – MA, no dia 23 de setembro
de 2020, às 09:00 hs (nove horas), no auditório da Comissão Permanente
de Licitação, situada à Praça José Sarney, nº 560, Centro, Pinheiro–MA,
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas) onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento
da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através
de Documento de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço e pelo telefone (98) 3381-0606.
Pinheiro–MA, 02 de setembro de 2020.
Silvano José Moraes Ribeiro
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO

PEC da Nova Administração Pública prevê mudanças para servidores públicos dos Três Poderes, na esfera
nacional, estadual e municipal, além do Ministério Público
Segundo eles, o modelo atual está
defasado, tem custos crescentes e
prejudica a prestação de serviços e
os investimentos públicos, e a ideia
do governo é corrigir distorções e
reduzir gastos. Somente na União,
as despesas com pessoal civil
somaram R$ 109,8 bilhões em
2019, ou 13,7% do Produto Interno
Bruto (PIB).
O titular da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital, Caio Andrade,
reafirmou que e as regras para os
atuais servidores estão mantidas, e
as mudanças valerão somente após
a aprovação das novas normas.
“Este é um projeto de Estado
e contempla as bases de uma
transformação administrativa”,
disse o secretário especial. O
objetivo é prestar serviço público
de qualidade e compatível com a
realidade econômica do País. “Sem
gestão não tem solução”, ressaltou.
Na mesma linha, o secretário

especial adjunto, Gleisson Rubin,
informou que as medidas procuram
ainda dar segurança aos próprios
servidores, atuais e futuros.
Segundo ele, são conhecidos os
casos em que o poder público
deixou de ter condições até mesmo
de pagar os salários.

CORRIGIR DISTROÇÕES
De acordo com o Ministério
da Economia, a proposta do
governo pretende acabar também
com o que ele classificou de
distorções do serviço público:
Aumento retroativo; Licençaprêmio; Adicional por tempo de
serviço, também conhecido como
anuênio; Parcelas indenizatórias
sem previsão legal; Adicional ou
indenização por substituição não
efetiva; e Incorporação ao salário
de valores referentes ao exercício
de cargos e funções.
A proposta trata, ainda, de pontos,
como: Vedação de promoção
ou progressão na carreira

exclusivamente por tempo de
serviço; Proibição de mais de
30 dias de férias por ano; Fim
da aposentadoria compulsória
como forma de punição do
servidor; Impossibilidade de
redução de carga horária se não
houver a consequente redução da
remuneração, salvo por motivo
de saúde; Estabilidade dos
servidores que já ingressaram no
serviço público será mantida e
os vencimentos atuais não serão
reduzidos; Fim do aumento
retroativo; Fim da licença-prêmio;
Fim do adicional por tempo
de serviço, também conhecido
como anuênio; Fim das parcelas
indenizatórias sem previsão legal;
Fim do adicional ou indenização
por substituição não efetiva; Fim
da Incorporação ao salário de
valores referentes ao exercício de
cargos e funções.

(Com informações da Agência Câmara
e Agência Senado)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020-SRP
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO, através da Prefeitura Municipal de PinheiroMA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público,
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº
10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 042/2020-SRP, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
menor preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e material
permanente para as unidades de saúde do Município de Pinheiro – MA, no dia
22 de setembro de 2020, às 09:00 hs (nove horas), no auditório da Comissão
Permanente de Licitação, situada à Praça José Sarney, nº 560, Centro, Pinheiro–
MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas) onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de
Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo
telefone (98) 3381-0606.
Pinheiro–MA, 02 de setembro de 2020.
Silvano José Moraes Ribeiro
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020-SRP
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO, através da Prefeitura Municipal de Pinheiro-MA,
por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 041/2020-SRP, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor
preço para futura e eventual aquisição de materiais utilizados no desenvolvimento
das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Pinheiro –
MA, no dia 18 de setembro de 2020, às 09:00 hs (nove horas), no auditório da
Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça José Sarney, nº 560, Centro,
Pinheiro–MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas) onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de
Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo
telefone (98) 3381-0606.
Pinheiro–MA, 02 de setembro de 2020.
Silvano José Moraes Ribeiro
Pregoeiro

PEC DA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(Alguns pontos da proposta de Reforma Administrativa que será analisada pelo Congresso)
Estabilidade - Em relação à estabilidade, diz
que existirá apenas em áreas que lei futura vier
a definir como essenciais ou típicas de Estado.
Nas demais, poderá haver contratação por
tempo indeterminado, especialmente em setores
de apoio, ou determinado, substituindo os atuais
temporários.
Acumulação de cargos - O governo pretende
diminuir limitações aos servidores em geral
e impor mais restrições a quem está nas
carreiras típicas de Estado, como juízes,
delegados, promotores, diplomatas e fiscais da
Receita. A ideia é atrair para o serviço público
trabalhadores que não querem abandonar
totalmente outros projetos profissionais, além
de fazer com que esse funcionário no cargo de
Estado fique todo o tempo a serviço do país
e, para isso, o ideal é que tenha mais tempo à
disposição.
Concursos - Os aprovados em concurso
passarão por período de experiência, no qual

haverá avaliação de desempenho e da aptidão
para a atividade. Apenas os mais bem avaliados
serão efetivados ‒ fazendo jus, então, aos
direitos da carreira, típica de Estado ou não.
Carreiras - A proposta mantém as regras para
carreiras de Estado. O desligamento do servidor
só pode se dar por processo administrativo
com garantia de ampla defesa, decisão judicial
transitada em julgado e insuficiência de
desempenho. Para os ocupantes de cargo por
tempo indeterminado, haverá regulamentação
por lei das hipóteses que será possível a
dispensa.
Estágio probatório - Vínculo de Haverá ainda
o vínculo de experiência, que será uma espécie
de alternativa ao atual estágio probatório,
constituindo mais uma etapa do concurso
público. Somente os mais bem avaliados no
fim do vínculo serão investidos no cargo.
O governo alega que o estágio probatório
atualmente é uma mera formalidade.

Benefícios e vantagens - A reforma veda na
Constituição um rol de benefícios e vantagens,
muitos já inexistentes em âmbito federal. Entre
outros itens, acabarão as férias superiores a 30
dias, as promoções por tempo de serviço e as
licenças decorrentes de quinquênio, ressalvadas
aquelas para capacitação.
Remuneração - As regras sobre remunerações
serão definidas em lei futura (projeto de lei a ser
enviado pelo governo), e os entes federativos
poderão ter regras próprias. Exceto nas
carreiras de Estado, será aberta a possibilidade
de trabalho na iniciativa privada, com horário
compatível e rechaçados conflitos de interesse.
Desligamento - Leis futuras também
regulamentarão as possibilidades de
desligamento, hoje restritas a infração
disciplinar e a sentença judicial. Essas situações
continuarão, mas a sentença poderá ser de
órgão colegiado. Normas ordinárias definirão os
casos de insuficiência de desempenho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº
002/2020.
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, através
da Prefeitura Municipal de Pinheiro, por meio do Presidente da CPL,
torna público de acordo com a norma do Art. 49 da Lei n.º 8.666/93,
para conhecimento de quantos interessar, o AVISO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 002/2020, com aviso
publicado em 27 de julho de 2020, no Diário Oficial do Estado do
Maranhão (Caderno/Terceiros) Página 26 e no Jornal Pequeno do
dia 26 e 27 de julho, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE
12 SALAS, devido a falha na elaboração do Projeto Básico, em cumprimento a Lei fará uma nova publicação de novo certame.
Pinheiro – MA, 27 de agosto de 2020.
Silvano José Moraes Ribeiro
Presidente

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

S Ã O

L U Í S

12

–

M A R A N H Ã O

|

S E X T A - F E I R A

|

4

D E

S E T E M B R O

D E

2 0 2 0

|

J O R N A L

P E Q U E N O

Polícia

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

Bacabal

Casal é preso e suspeito morre em troca
de tiros com a polícia durante operação
AIDÊ ROCHA

Uma operação conjunta daspolícias
Civil e Militar, na cidade de Bacabal,
nessa quinta-feira (3), resultou na
prisão de duas pessoas e na apreensão
de três armas de fogo. Além disso,
um suspeitomorreu, após troca de
tiros com os policiais.
De acordo com a Polícia Civil, uma
tentativa de homicídio, na noite de
quarta-feira (2), teria dado início à
ação policial. A vítima, Luís Felipe
Oliveira, de 19 anos, foi baleada na
região lombar, e após ser socorrida,
indicou os nomes dos autores.

Ao chegar a uma residência no
bairro Pedro Brito, local em que os
envolvidos estavam escondidos, as
equipes foram recebidas a tiros. Os
policias reagiram, e um dos suspeitos,
de nome Mailson, foi alvejado. Ele
chegou a ser socorrido pelo Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), mas não resistiu.
Ainda de acordo com a polícia, na
ocasião, um casal foi preso e outros
dois conseguiram fugir, mas ambos
já estariam identificados. Foram
apreendidas duas armas calibre 38 e
uma cartucheira.

Agente penitenciário
é preso tentando
entrar com cocaína no
Complexo de Pedrinhas
Um agente penitenciário,
identificado como Henry
Anthonny Almeida, de 36 anos,
foi preso, na noite de quarta-feira
(2), no Complexo Penitenciário
São Luís, em Pedrinhas. Ele foi
flagrado tentando entrar com
cocaína na unidade prisional
A informação foi confirmada
pela Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária
(Seap), por meio de nota. A
Seap comunicou que o homem
desempenhava a função de agente
penitenciário temporário, e que
a droga foi encontrada com ele
no momento da revista, realizada
antes de assumir o posto de
trabalho.
Ainda conforme a Seap, o servidor
já estava sendo investigado pela
segurança interna, após ter sido
alvo de denúncias, e todas as
medidas necessárias estão sendo
tomadas sobre o caso.
Henry Almeida foi encaminhado
à delegacia, onde foram feitos os
procedimentos legais.

(AIDÊ ROCHA)

DIVULGAÇÃO

Henry Almeida foi flagrado
quando tentava entrar com
droga, no Complexo Prisional
de Pedrinhas

150 mil.
No dia seguinte ao crime, uma
operação da Delegacia de
Roubos e Furtos (DRF) e da
Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic),
conseguiram recuperar toda
a carga e prender outros dois
envolvidos.
Ainda de acordo com a polícia,
as investigações sobre o caso
continuam, com o objetivo de
prender os demais suspeitos de
participar do roubo. (AR)
DIVULGAÇÃO

Suspeito foi preso em cumprimento de mandado, por roubo de carga
avaliada em R$ 150 mil

Senado aprova projeto do Novo
Código de Trânsito e que aumenta
validade da CNH
GIL MARANHÃO

Identificado como “Mailson”, um dos suspeitos foi baleado
durante troca de tiros e não resistiu

Criança é baleada em tentativa de
homicídio na cidade de Pedreiras
Uma menina de dez anos foi
vítima de bala perdida, na
noite de quarta-feira (2), no
bairro Matadouro, na cidade de
Pedreiras. Ela foi atingida nas
costas e levada ao hospital da
cidade.
De acordo com informações do
delegado Diego Maciel, titular
da Delegacia Regional, ocorreu
uma tentativa de homicídio contra
um homem que estava próximo
da criança. “Os executores
dispararam várias vezes contra o
alvo, acertaram um tiro na perna
dele e, infelizmente, um tiro pegou
na criança”, explicou.

Duas pessoas, que estavam em
uma moto, participaram da ação
criminosa, e fugiram logo em
seguida.
As vítimas foram levadas ao
Hospital Geral de Pedreiras e,
segundo o delegado, o estado
de saúde dos dois é considerado
estável. Ambos foram transferidos
para um hospital em Peritoró.
“Estamos produzindo elementos
informativos para demonstrar
as circunstâncias do crime, os
indícios de autoria e materialidade,
e em breve representar pela prisão
desses suspeitos”, pontuou Diego
Maciel. (AR)

Padrasto é preso suspeito de agredir e
estuprar enteados em Paço do Lumiar

Cumprido mandado de prisão contra
envolvido em roubo de carga em São Luís
Foi preso, em cumprimento a
mandado de prisão preventiva,
um homem de 21 anos, suspeito
de participação em um roubo de
carga, na capital maranhense. Ele
foi capturado no bairro da Aurora,
na tarde de quarta-feira (2).
Segundo a Polícia Civil, o roubo
ocorreu na noite do dia 25 de
maio deste ano, no bairro Jardim
Eldorado, e teve como alvo a
empresa Alfex Logística. A ação
criminosa subtraiu produtos
eletrônicos avaliados em quase R$

DIVULGAÇÃO

Últimas Notícias

A Polícia Civil do Maranhão
prendeu, em cumprimento a
mandado de prisão preventiva,
nessa quinta-feira (3), um homem
pelos crimes de lesão corporal e
estupro de vulnerável contra dois
enteados dele.
O caso ocorreu no bairro Tendal,
na cidade de Paço do Lumiar, onde
residiam as vítimas, que são uma
menina de 14 anos e um menino
de dez, filhos da companheira do
autor, segundo a polícia.
No momento do crime, os irmãos
dormiam e foram acordados pelo

padrasto, que acabou abusando da
garota. Já o menino foi lesionado
no braço e antebraço quando
tentava puxar uma faca que o autor
tinha nas mãos.
As duas vítimas, conforme a
Polícia Civil, atualmente estão
morando com o pai. A mãe não
estaria acreditando na versão
apresentada pelos filhos.
O padrasto, que não teve o nome
divulgado,após os procedimentos
necessários, foi encaminhado ao
sistema prisional, onde ficará à
disposição da Justiça. (AR)

Movido por princesa Isabel,
processo mais antigo da
República chega ao fim
Após 124 anos em tramitação,
considerado o processo mais
antigo da República chega ao
fim. O Supremo Tribunal Federal
(STF), finalmente, concluiu a
ação movida — para o espanto
do leitor — pela princesa Isabel
de Orleans e Bragança contra a
União, pela posse do Palácio da
Guanabara, em Laranjeiras, na
Zona Sul da capital fluminense.
A batalha judicial centenária
baseava-se em um pedido da
princesa e do marido, o Conde
d’Eu, pelo imóvel, do qual
alegavam ter sido expulsos
depois do golpe militar que pôs
fim à monarquia, dando início ao
período republicano do país.
Apenas em 2018 o Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu, por unanimidade, que
o palacete no coração do Rio de

Janeiro pertencia ao estado.
A família real, representada pelo
sobrinho-neto da princesa, dom
Bertrand de Orleans e Bragança,
recorreu ao Supremo. Para quem
esperou mais de 120 anos, um
biênio passou rápido. Na semana
passada, o STF decidiu que a
sede do governo do Rio era,
de fato, do estado, pondo fim à
guerra monárquica nos tribunais
— não cabendo, inclusive,
nenhum tipo de reparação aos
herdeiros da família real.
Atualmente, o palácio é a sede
do governo do Rio de Janeiro,
onde até a semana passada
despachava Wilson Witzel,
governador afastado pelo STJ
após ter seu nome envolvido em
um escândalo de corrupção na
saúde. (VEJA ONLINE)

O Plenário do Senado aprovou
por 46 votos a favor, 21 contra
e uma abstenção, na noite
dessa quinta-feira (03), o
projeto de lei que reformula o
Código Brasileiro de Trânsito
(CBT) e amplia para 10 anos a
validade da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
De iniciativa do Poder
Executivo, a proposta foi
aprovada na Câmara dos
Deputados no final de junho.
Teve como relator o deputado
federal maranhense Juscelino
Filho (DEM). Como sofreu
alterações no Senado, a matéria
retorna à Câmara para nova
votação pelos deputados.
O projeto faz uma série de
alterações no Código de Trânsito
Brasileiro. Entre elas, a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)
passará a ter validade de dez
anos para condutores com

até 50 anos de idade. Hoje, a
regra geral é de cinco anos de
validade. A proposta também
estabelece cinco anos para
condutores com idade entre 50 e
70 anos de idade; e três anos para
condutores com 70 anos ou mais.
No Senado o projeto foi relatado
pelo senador Ciro Nogueira
(PP-PI). A proposta determina,
ainda, que os exames de aptidão
física e mental sejam realizados
por médicos e psicólogos
peritos examinadores. O texto
também altera regras para o uso
da cadeirinhas ou do assento
de elevação, acrescentando
referências de peso e altura
ao limite de 10 anos de idade.
Hoje, as regras para cadeirinha
estão na legislação infralegal. O
texto também estabelece regras
mais brandas para a retenção
da carteira e para exames
toxicológicos.
(COM INFORMAÇÕES
DA AGÊNCIA SENADO)

Em reforma administrativa, governo
propõe fim de estabilidade para novos
servidores
O governo apresentou ao Congresso sua proposta de reforma
administrativa, com diretrizes gerais para a alterações nas regras que regem
o funcionalismo público da União, de estados e municípios. A proposta de
emenda à Constituição (PEC) propõe a criação de novos regimes jurídicos,
a possibilidade de demissão de servidor por “desempenho insuficiente” e o
fim da estabilidade para algumas carreiras e de benefícios como licençaprêmio e progressão automática. As mudanças só valerão para quem
ingressar depois da aprovação das novas regras. Veja os principais pontos.
A PEC também acaba com a exigência de um projeto de lei para extinguir
órgãos e reorganizar autarquias e fundações. Na prática, aumenta o poder
do presidente da República para mudar a estrutura do Executivo sem o aval
do Congresso.
A proposta do governo não afeta juízes, promotores, parlamentares
e militares. Carreiras consideradas típicas de Estado, como auditores
fiscais, diplomatas e delegados da Polícia Federal, manterão o direito à
estabilidade após três anos.
O governo enviou carta aos servidores públicos federais pedindo
“compreensão” e reforçando que as regras propostas não valerão para os
atuais funcionários.
A estratégia de apresentar a reforma em etapas contém riscos, uma vez que
resistências a um projeto de lei de fase posterior podem travar o redesenho
da administração pública, afirma Renato Andrade, no Analítico.
O Palácio do Planalto pretende aprovar a PEC na Câmara dos Deputados
ainda neste ano. A primeira etapa é a análise da Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), que está desativada por conta da pandemia do coronavírus.
Veja o passo a passo da tramitação.

Rio de Janeiro ganha seis meses para
renovar Regime de Recuperação Fiscal
O governo federal ampliou
em seis meses o prazo para
o Rio renovar o Regime de
Recuperação Fiscal, afirmou
o governador em exercício
Cláudio Castro após reunião com
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, em Brasília. Nesse
período, o estado permanecerá
no programa enquanto a União
analisa a documentação entregue
pela Fazenda estadual, que
deseja a renovação por mais três
anos.
A extensão do RRF provocava
divergências entre técnicos

do programa, que exigiam
um pedido formal do estado,
e o governo comandado por
Wilson Witzel, que pleiteava a
renovação automática. O prazo
venceria neste sábado.
No fim de julho, o Tribunal
de Contas da União havia
determinado a prorrogação
até que a pasta de Guedes se
posicionasse sobre a divergência.
Com o afastamento de Witzel,
Castro buscou o governo federal
e recebeu apoio do senador
Flávio Bolsonaro, desafeto do
governador.

Vereadores do Rio barram início de
processo de impeachment de Crivella
A Câmara de Vereadores do Rio rejeitou, por 25 votos a 22, a abertura
de um novo processo de impeachment contra o prefeito Marcelo
Crivella, desta vez pela destacar um grupo de servidores para atrapalhar
o trabalho da imprensa e evitar denúncias de cidadãos sobre problemas
na rede municipal de saúde. O grupo se autointitulava no WhatsApp
como “Guardiões do Crivella”.
O pedido foi apresentado pela deputado estadual do PSOL Renata
Souza, pré-candidata à prefeitura do Rio, o que gerou críticas de
parlamentares favoráveis ao prefeito. “Impeachment agora eu acho
que querem ganhar a eleição no tapetão”, disse o Dr. Jairinho, líder do
governo na Casa. Vereadores da oposição compararam os “guardiões” à
ação de milicianos . “Uma verdadeira atitude de milícia. Ficou nítido o
desvio de função”, afirmou Célio Lupparelli (DEM).

Antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores
zombando e seguindo suas próprias paixões.
Eles dirão: “O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que
os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da
criação”.
Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela
palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela
água.
E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído.
Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão
reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a
destruição dos ímpios. 2 PEDRO 3:3-7
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