
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

CLIPPING
4 de setembro

de 2020



INSTAGRAM/          TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)        3215-5055 (Central do Assinante)

ES
TA

D
O

M
A

IO
R

24°C 
MIN

32°C
MAXTE

M
P

O
/M

A

TÁ
B

U
A

 
D

E 
M

A
R

ÉS

CO
TA

ÇÕ
ES

MOEDA COTADA EM

R$ 5,29
MOEDA COTADA EM

R$ 6,26

-1,26 % -1,00%

MARÉ BAIXA
02h10            0.7m
14h27            0.6m

MARÉ ALTA
08h21            5.7m
20h40            5.6m

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

LO
TE

R
IA

S

Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/490789

FUNDADORES: BANDEIRA TRIBUZI E JOSÉ SARNEY  -  DIRETOR DE REDAÇÃO: CLÓVIS CABALAU

São Luís, 4 de setembro de 2020 - Sexta-feira.  Nº 20.941

Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00www.oestadoma.com

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

Maranhão terá cerca de R$ 1 bi 
a mais por ano do novo Fundeb

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

155.717 recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

144.064 suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado desde março

184.399
CASOS PACIENTES CASOS

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

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

Paulo Soares

Carla Zambelli, do PSL, afirmou que
assinatura de revista configura ato
de improbidade, por ter sido cele-
brada para promover a figura pes-
soal do governador. POLÍTICA 3

Deputada
anuncia
ação contra
Flávio Dino
por contrato

Revista

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

Bilhetes para
veículos 
já estão
esgotados
até o dia 6

Ferry-boats

Paulo Soares

Ação da PRF nesse feriadão tem co-
mo foco situações de embriaguez ao
volante, ultrapassagem proibida,
controle de velocidade, transporte
de crianças. CIDADES 5

PRF fiscaliza
rodovias
federais que
cortam o
Maranhão

Operação 

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

Feriadão de praias poluídas em SL

Paulo Soares

AMEI
realizará 
série de
entrevistas
sobre SL PÁGINA 10

Programa 
Destaca Live
do fotógrafo
Meireles Júnior
OESTADOMA.COM/490792
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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)

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
Maranhão vai receber
mais de R$ 5,2 bilhões
do novo Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvi-

mento da Educação Básica e de Va-
lorização 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 parlamenta-
res 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 apoia-
ram a aprovação da PEC na Casa.

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-

tem em educação. Cerca de 90%
dos recursos do fundo vêm de im-
postos coletados nos âmbitos esta-
dual e municipal, e os outros 10%
vêm do governo federal. Os repas-
ses da União não entram no teto de
gastos (Emenda Constitucional 95,
de 2016).

Os valores alocados pelo governo
federal continuarão a ser distribuí-
dos para os entes federativos que
não alcançarem o valor anual mí-
nimo aplicado por aluno na edu-
cação. Da mesma forma, o fundo
continuará recebendo o equiva-
lente a 20% dos impostos munici-
pais e estaduais e das transferên-
cias constitucionais de parte dos
tributos federais.

Os entes federativos deverão

usar os recursos do Fundeb exclu-
sivamente em sua atuação priori-
tária 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 po-
derá ser aplicado, por exemplo, em
universidades, pois o ensino supe-
rior é de responsabilidade prioritá-
ria do governo federal.

Atual distribuição
Atualmente, o valor mínimo na-
cionalmente definido no Fundeb
(valor anual por aluno – VAA) é cal-
culado da seguinte forma: primeiro
é estipulado o montante da com-
plementação da União. O valor mí-
nimo atual é de 10% do total dos

fundos — a União tem repassado
nos últimos anos apenas o valor mí-
nimo.

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 se-
guida, destinado a esses dois fun-
dos 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 re-
cebessem complementação: Ala-
goas, Amazonas, Bahia, Ceará, Ma-
ranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco
e Piaui. �

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

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

Divulgação

MA receberá  
R$ 886 mil a mais
por ano até 2026

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 Pre-
feitura de São Luís.

O encontro acontecerá das 9h
às 14h, no Limoeiro Buffet, no Par-
que 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 di-
reção nacional da legenda.

Antes, o PSL estava com
aliança praticamente fechada
com o pré-candidato do Repu-
blicanos, Duarte Júnior. No en-
tanto, devido a articulações na-
cionais que passam pela oposição
so Governo Bolsonaro e também
a disputa pela presidência da Câ-
mara dos Deputados, a coligação
com o Republicanos foi vetada
pelo presidente nacional da le-
genda, 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
Maia buscará Luiz
Ramos para diálogo
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.

MP de teto maior
para compras sem
licitação é aprovada

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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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
dúvidas se houve
irregularidades no contrato. E
mais: se o contrato, mesmo
legal, foi usado para promover
politicamente o governador
Flávio Dino, que já foi assunto
de reportagens no periódico.

Isto, para alguns
adversários, seria um ato de
improbidade administrativa,
já que o princípio da
impessoalidade na gestão
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.

• 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 ten-
taram 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.

E MAIS

A falta de
transparência na
aquisição de
assinatura de
revista coloca em
xeque o uso
correto do dinheiro
público no MA

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 Exe-
cutivo – também precisam pedir essas informações e esclarecer todo o
contrato para a sociedade.

No entanto, na Assembleia Legislativa, corre o risco desses esclareci-
mentos nunca serem feitos pela gestão estadual, porque a prática comum
nos últimos tempos tem sido a de barrar pedidos de informações.

Dentro da lei
A Seduc emitiu nota para esclarecer o porquê do acordo com a Carta Ca-

pital. Disse que a perspectiva de retorno das aulas em agosto motivou o con-
trato. Mas, com a suspensão do retorno de alunos às escolas e “a não previ-
sibilidade para utilização do objeto”, o contrato foi revogado.

Quanto à dispensa de processo licitatório, “a Seduc ressalta que a dis-
pensa de licitação foi publicada dentro do previsto na lei nº 8666, e pontua
que não ocorreu o fornecimento do objeto contratado, tampouco paga-
mentos 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 Cons-
trução Civil e de um Centro de Educação Ambiental.

Juntos, os equipamentos vão garantir a reciclagem de mais de 8 mil to-
neladas 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-can-

didatos devido à quantidade de fiéis que a igreja concentra em São Luís.

Comemorou
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) comemorou a decisão ju-

dicial que negou a dois bancos a suspensão dos efeitos da lei dos con-
signados.

O parlamentar, que foi um dos autores da proposta, disse que no mo-
mento 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 finan-
ceiras, serviu para desafogar o orçamento de milhares de famílias”.

Dúvida
Ainda é dúvida se o comando do PSL no Maranhão realmente será tro-

cado. 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 si-
gla é preciso intervenção da direção nacional ou ainda uma renúncia de
Chico Carvalho.

Pelo que apurou a coluna, a segunda opção parece ser quase impossí-
vel. Resta saber agora como a direção nacional se posicionará de fato.

DE OLHO

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.

R$ 5,2 BILHÕES 

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

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

A
deputada federal Carla
Zambelli (PSL/SP) anun-
ciou ontem que vai for-
malizar uma representa-

ção contra o governador do Mara-
nhão, Flávio Dino (PCdoB), no Mi-
nistério Público, por conta de con-
tratos 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 na-
cional no início da semana após
denúncia do senador Roberto Ro-
cha (PSDB).

“Representaremos no Ministério
Público contra o comunista Flávio
Dino, que contratou, com R$ 1,3 mi-
lhão de dinheiro público, assinatu-
ras da Carta Capital, revista de ex-
trema-esquerda que faz promoção
pessoal do próprio governador. Es-
se ato de improbidade não pode fi-
car impune”, escreveu em seu per-

fil, no twitter.
O Executivo Estadual firmou con-

tratos de cerca de R$ 1,3 milhão em
assinaturas da publicação entre 2019
e 2020. Neste ano, haviam sido con-
tratadas 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 re-
percussão do tema a nível nacional,
o Governo do Maranhão informou,
por meio de nota, que está “em pro-
cesso de revogação” o contrato da
Secretaria de Educação com a Edi-
tora Confiança para aquisição de as-
sinaturas da revista Carta Capital.

O material seria distribuído às bi-
bliotecas de escolas públicas do Es-
tado, apesar de as escolas da rede es-
tadual ainda estarem fechadas em
decorrência da pandemia da Covid-
19, e sem previsão de retorno das au-
las presenciais.

“A secretaria de Estado da Edu-
cação informa que o contrato com

a Editora Confiança para aquisição
da revista Carta Capital, deu-se pa-
ra a distribuição às bibliotecas es-
colares. Esclarece que a assinatura
de periódicos, livros e obras não li-
terárias se trata de uma prática co-
mum, para compor o acervo desses
espaços e contribuir com a apren-
dizagem dos estudantes”, destaca
trecho da nota.

“Destaca, ainda, que o presente
contrato foi firmado em um mo-
mento em que existia a perspecti-
va e retorno às aulas presenciais, a
partir de agosto de 2020. Contudo,
como no momento não existe pre-
visão para o retorno das atividades
presenciais nas escolas, a secreta-
ria 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 im-
prensa maranhense e da repercus-
são nacional. 

Justiça decide manter suspensão de
pagamento de consignados no MA
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

AVara de Interesses Difusos e Cole-
tivos da Comarca da Ilha de São Luís
proferiu duas decisões na qual in-
defere o pedido de instituições ban-
cárias no sentido de retornar com a
cobrança de empréstimos consig-
nados. 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 paga-
mentos de servidores públicos ati-
vos, inativos e pensionistas.

As ações, movidas pelos bancos
Bradesco e Itaú/Unibanco, apre-
sentaram como réu o Estado do
Maranhão, e buscavam, através de
decisão liminar, suspender a apli-
cação da Lei Estadual nº
11.274/2020. As instituições que-
riam que a Justiça determinasse ao
Estado do Maranhão, em obriga-
ção de fazer, que procedesse na
efetivação regular dos descontos
em folha previstos para o paga-
mento das parcelas.

Em consequência, o Estado de-
veria repassar os valores consigna-
dos em folha referentes aos em-
préstimos consignados contraídos
por seus servidores públicos ativos,

inativos e pensionistas junto ao Itaú
Unibanco e ao Bradesco. Quanto
aos fatos que fundamentam os pe-
didos, as instituições alegam que
mantém cadastro junto ao Estado
do Maranhão por meio de empre-
sa dos seus grupos econômicos, pa-
ra concessão de empréstimos con-
signados para servidores públicos
estaduais. Os bancos ressaltam, ain-
da, que a referida Lei Estadual é in-
constitucional.

Comemoração
Na tarde e ontem, o deputado es-
tadual e pré-candidato à prefeitu-
ra Adriano Sarney (PV), usou suas
redes sociais para parabenizar a Va-
ra 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 co-
brança de empréstimos consigna-
dos de servidores públicos esta-
duais e municipais e de emprega-
dos públicos e privados em decor-
rência da pandemia da Covid-19. 

“Fico muito feliz com essa deci-
são, pois foi com muita luta e de-
dicação que conseguimos a apro-
vação dessa Lei. Nesse momento,
mais do que nunca, precisamos
apoiar e ajudar a população Mara-
nhense”, disse Adriano.

“A suspensão das cobranças de
empréstimos consignados con-
traídos por servidores, empregados
públicos e privados junto às insti-
tuições financeiras, serviu para de-
safogar o orçamento de milhares
de famílias e garantir a sua subsis-
tência durante esse período ex-
cepcional”, fundamentou o juiz.  �

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

Divulgação

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 oca-
sião, era: “O Inimigo Paraíba. Flá-
vio Dino, governador do Mara-
nhão, alvejado pela fúria de
Bolsonaro, mostra a brutal dife-
rença entre o Nordeste civilizado,
consciente, e o centro do poder”.

Na legenda da publicação, ele
escreveu: “Convido a que leiam en-
trevista e reportagem na revista
@cartacapital desta semana. Falo
sobre a situação do Brasil e espe-
cialmente sobre nosso trabalho no
Maranhão”.

Somente depois dessa reporta-
gem de capa, foi que veio a tona
o novo contrato, de mais de R$ 671
mil, de assinatura da revista para
distribuição em bibliotecas esco-
lares durante o período em que as
aulas da rede estadual de ensino
estão suspensas.

Depois da repercussão, Dino si-
lenciou e optou por não comentar
o contrato com a revista. Desde
2014, quando foi eleito governa-
dor, o comunista destaca em seu
perfil em rede social, publicações
da Carta Capital. �

Governador
foi capa e 
convidou a 
ler a revista 

Divulgação

Contrato de 
R$ 671 mil veio à

tona após matéria

Lei dos
consignados é de
Adriano Sarney

Bancos queriam
volta de cobrança
dos consignados

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



Com a grande procura por passagens, empresas de ferry-boat realizarão
até cinco viagens extras no feriado para poderem atender a demanda

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

6 CIDADES São Luís, 4 de setembro de 2020. Sexta-feira  O Estado do Maranhão

C
om o feriado prolongado
de 7 e 8 de setembro, Dia
da Independência do Bra-
sil e o aniversário de São

Luís, respectivamente, um dos
transportes mais usados para sair
e entrar na Grande Ilha, o ferry-
boat, aumentou seu número de
viagens, garantindo que a de-
manda seja atendida de forma se-
gura e respeitando o limite permi-
tido de pessoas por embarcação.
De acordo com a Bom Bordo, em-
presa que gerência as vendas de
passagens das duas empresas ma-
rítimas, todos os tickets para veí-
culos, 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 reali-
zando viagens extras para cumprir
a alta demanda. Durante o feriado,
apesar das viagens extras, cada em-
presa irá operar com apenas três
embarcações.

A Internacional Marítima infor-
mou que além das 10 viagens rea-
lizadas diariamente, a previsão é
de até oito viagens extras utilizando
as três embarcações. A Bom Bordo
ainda informou que devido a pan-
demia, as embarcações estão ope-
rando com a capacidade abaixo do
total para garantir o distancia-
mento social dentro dos ferrys.

A Agência Estadual de Mobili-
dade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), em conjunto com Emap,
Polícia Militar/Civil, Corpo de
Bombeiros e demais órgãos que in-
tegram o sistema aquaviário e ro-
doviário, informou que vai inten-
sificar as fiscalizações de
transportes aquaviários e rodoviá-
rios, durante o período do feriado
prolongado.

Venda das passagens
De acordo com a Bom Bordo, a

venda de passagens para veículos
pode ser realizada no site, com al-
gumas restrições. Já a venda de pas-
sagens para passageiros a pé deve
ser feita no próprio local. 

A Bom Bordo ainda informou
que as embarcações estão ope-
rando com 50% da capacidade e as

Trinta e cinco pessoas foram mor-
tas pela polícia durante o primeiro
semestre deste ano no Maranhão,
de acordo com o Monitor da Vio-
lência. Em nível nacional, ocorre-
ram 3.148 mortes e houve um au-
mento de 7% dos casos em relação
ao mesmo período do ano pas-
sado, que teve 2.934 ocorrências.
Os dados, elaborado pelo site no-
ticioso G1, em parceria com o Nú-
cleo de Estudos da Violência da
USP e do Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, foram divulga-
dos ontem.

O levantamento é proveniente
de informações oficiais de 25 es-
tados e do Distrito Federal. Ape-
nas Goiás se recursou a fornecer
os dados. Foram solicitados os
casos de “confronto com civis ou
lesões não naturais com intencio-
nalidade” envolvendo policiais da
ativa. As solicitações foram desti-
nadas 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 ja-
neiro deste ano até julho e o es-
tado 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-

viço e fora de serviço, com alta nos
primeiros seis meses de 2020.
Foram 103 policiais mortos, con-
tra 83 no decorrer do mesmo pe-
ríodo do ano passado, represen-
tando 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 semes-
tre 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 pri-
meiro semestre de 2020 foi apenas
um caso e nenhum registro no de-
correr desse mesmo período do
ano passado.

Um dos casos deste ano ocor-
reu no dia 26 de janeiro, no Miri-
tiua, em São José de Ribamar. Se-
gundo a polícia, o sargento
Washington Ferreira Nogueira, de
52 anos, foi morto a tiros a cami-
nho 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 conti-
nuaram e, no dia seguinte do
crime, outro suspeito, identificado
como Fransoarle Freitas Silva, aca-
bou morto ao trocar tiros com po-
liciais. Ainda de acordo com a po-
lícia, 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 poli-
cial, 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 em-
presário, em Dom Pedro.

Guarnições da Polícia Militar
trocaram tiros com os assaltan-
tes na saída da cidade, mas os
bandidos conseguiram fugir do
cerco policial em uma caminho-
nete. Houve a perseguição e nas
proximidades de Bom Lugar
ocorreu o segundo confronto.
Neste local, os reféns foram libe-
rados, mas os bandidos fugiram
em direção a uma área de mata-
gal, onde houve mais um tiroteio.
Uma das balas atingiu Alef, que
veio a óbito. �

O agente penitenciário temporá-
rio Henry Anthonny Almeida, de 36
anos, foi preso em flagrante, se-
gundo 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 as-
sumiria seu posto de trabalho. Ao
ser identificado o flagrante, Herny
Almeida foi encaminhado à dele-
gacia para os procedimentos legais.

A Seap informou que o agente
já vinha sendo investigado pela se-
gurança 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 espe-
cializado 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 pres-
tou esclarecimentos sobre o caso,

e, em seguida, encaminhado para
o Complexo Penitenciário de Pe-
drinhas. A polícia já prendeu dois
envolvidos nessa empreitada cri-
minosa.

Também ontem foi preso na Ilha
um homem, de nome não reve-
lado, suspeito de lesão corporal e
estupro de vulnerável. A polícia in-
formou que o caso ocorreu em Ten-
dal, em Paço do Lumiar, e as víti-
mas são uma menina, de 14 anos;
e uma criança, de 10 anos.

No bairro do Coroadinho foi
preso um homem, de 21 anos, acu-
sado de ter roubado a própria mãe
e o avô. O detido foi apresentado
no 10º Distrito Policial e, logo após,
encaminhado para o Complexo Pe-
nitenciário de Pedrinhas.�

passagens, tanto online quanto fí-
sica, 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 veícu-
los e embarcações de transportes
intermunicipais de passageiros,
nos modais rodoviário e aquaviá-
rio, para fins de prevenção e com-
bate à Covid-19.�

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 (Fecomércio-
MA) 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.

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

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

Henry Anthonny Almeida foi preso

Paulo Soares

Divulgação

Divulgação

MA: 35 pessoas foram mortas pela
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 

Quem for à praia no feriadão deve evitar tomar banho no mar 

Paulo Soares

O feriado prolongado será frus-
trante 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 ba-
nho, conforme laudo de balneabi-
lidade mais recente, emitido dia 31
de agosto pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais. Como na próxima segunda-
feira (7) será feriado, um novo lau-
do 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 infor-
mando que, devido aos feriados dos
dias 7 e 8 de setembro (Indepen-
dência do Brasil e Aniversário de São
Luís, respectivamente), a coleta pre-
viamente prevista para 7 será reali-
zada 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 acom-
panhamento semanal das condi-
ções de balneabilidade das praias da
região metropolitana de São Luís.
Foram coletadas e analisadas amos-
tras de água de 22 pontos distribuí-
dos nas praias de São Luís e trechos
de São José de Ribamar, Paço do Lu-
miar e Raposa.

A Praia da Ponta d’Areia, por
exemplo, para onde grande núme-
ro de banhistas costuma se deslocar
no fim de semana, três trechos es-

tão impróprios, ou seja, ao lado do
Espigão Costeiro, em frente ao Con-
domínio Jardins de Bordaux e em
frente à Praça de Apoio ao Banhista.
Na Praia de São Marcos, os banhis-
tas devem ficar atentos aos trechos
correspondentes aos bares do Che-
fe e Desfrute, ao Batalhão do Mar, ao
Heliporto e à Banca de Jornal.

Três pontos na Praia do Calhau
aparecem no laudo como impró-
prios. 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 comprome-
tidos são em frente à descida da Rua
São Geraldo, à direita da Elevatória
Iemanjá II e em frente à casa com pi-
râmides 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 pan-
demia do novo coronavírus. Crian-
ças, 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 on-
da não consegue se conformar com
essa história de balneabilidade. Is-
so 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.�

Feriadão na Ilha 
terá praias poluídas

Agente penitenciário
é preso com cocaína

Laudo de balneabilidade informa que principais
praias da região metropolitana estão impróprias

Prisão aconteceu durante revista no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, na noite de quarta-feira
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes       BASTIDORES
A campanha ainda não começou, mas os partidos já estão no prazo das conven-
ções para escolha dos candidatos a prefeitos e vereadores. Obviamente que as elei-
ções de novembro serão as mais complicadas desde a redemocratização do país.

   Eleições desafiadoras

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

MUDANÇA : Lobão Filho assume PSL de olho em Brasília

A reforma administrativa apresentada ontem (3) pelo governo federal prevê a 
criação de novos tipos de vínculos e maior tempo para efetivação no car-
go. 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.

Pré-candidato 
Adriano  Sarney 

visita  redação do 
Grupo O Imparcial

 PÁGINA  8

SÉRIE D
Moto Club e 
Juventude 
conhecem 

adversários
A CBF divulgou a nova 

tabela básica da Série D 
do Campeonato Brasi-

leiro, que ainda pode so-
frer alterações por conta 
de algumas indefinições 
nos Campeonatos Esta-
duais, assim como acon-
tece aqui no Maranhão, 
que a competição ainda 

está em curso. 
 PÁGINA 11

ENVESTIGAÇÕES

Seis pessoas podem 
estar envolvidas  no 

caso da morte de 
idosa em Ribamar 

PÁGINA 10

Viúva é suspeita 
de mandar matar 

professor na 
Cidade de Viana

PÁGINA 10

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

Prefeito Edivaldo vistoria obras de Pátio de Compostagem e 
usinas de beneficiamento de resíduos no Aterro da Ribeira

PÁGINA 9

Ponte Verde  
melhora 
mobilidade 
urbana na 
Grande Ilha
Página 9

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

ELEIÇÕES 2020 

PÁGINA 2

PÁGINA 3

SEX 04.09.2020
02h02 ................ 0.8m
08h00 ................ 5.6m
14h17 ................ 0.8m
20h28 ................ 5.5m
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Cerca de 2.400 mulheres em situação de violência já buscaram assistência na
Defensoria Pública nos primeiros oito meses deste ano

Mon ta gens e fa kes

Em ca sa

Atri bui ções

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

2.400 agressões
em apenas 8 meses 

O
mês de agos to des te ano foi
mar ca do pe las re fle xões em
tor no dos 14 anos da Lei
Ma ria da Pe nha. Mas o aler- 

ta so bre a vi o lên cia con tra a mu lher
con ti nua.

O nú cleo es pe ci a li za do da De fen- 
so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE-MA) no
com ba te a es te ti po de ocor rên cia,
tem re gis tra do, es te ano, uma mé dia
de 300 aten di men tos men sais, que so- 
man do os oi to pri mei ros me ses do
ano che gam a 2.400 re gis tros.

São ca sos co mo o de Vir gi nia, no me
fic tí cio, que es tá grá vi da, e se viu obri- 
ga da a so li ci tar uma me di da pro te ti va
de ur gên cia con tra o ex-com pa nhei ro
e pai do seu fi lho, te men do per der a
vi da.

Por in ter mé dio da De fen so ria, Vir- 
gi nia to mou co ra gem e es tá pro ces- 
san do cri mi nal men te o ho mem com
quem con vi veu por cer ca de qua tro
anos, e pe din do ain da uma in de ni za- 
ção pe los da nos cau sa dos, com gra ve
re per cus são em sua hon ra e saú de em
um pe río do tão de li ca do de sua vi da,
vis to que es ta va ges tan te do fi lho do
agres sor.

O Nú cleo de De fe sa da Mu lher e
Po pu la ção LGBT, da DPE, ins ta la do
na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra (CMB),
em São Luís, tam bém se de pa rou es te
ano, com si tu a ções de vi o lên cia co mo
a vi vi da por Ive te, ou tra mu lher que
pre fe riu usar um no me fic tí cio, que
nun ca man te ve re la ci o na men to ín ti- 
mo com o seu agres sor. “Se gun do re- 
la ta do, ela co nhe ceu o ra paz em um
gru po de igre ja cri a do em uma des sas
re des so ci ais, on de con ver sa vam ape- 
nas ame ni da des e as sun tos da fé. De- 
pois de três me ses, o agres sor a pe diu

em na mo ro, e Ive te não acei tou, pe- 
din do que ele não in sis tis se. A par tir
daí, o ho mem deu iní cio a uma sé rie
de agres sões ver bais e ame a ças de di- 
fa ma ção, ao pon to de che gar a com- 
par ti lhar fo tos ín ti mas, na ver da de,
mon ta gens, as so ci a das à ima gem de- 
la”, con tou a de fen so ra pú bli ca Lin de- 
va nia Mar tins, uma das ti tu la res do
Nú cleo da Mu lher, sem re ve lar o no- 
me re al da mu lher pa ra pre ser var a
iden ti da de da as sis ti da.

O ho mem deu iní cio a

uma sé rie de agres sões

ver bais e ame a ças de

di fa ma ção, ao pon to de

che gar a com par ti lhar

fo tos ín ti mas

A de fen so ra pú bli ca ex pli cou, no
en tan to, que a mai or par te dos ca sos
de agres são ocor re no seio fa mi li ar,
pra ti ca da por com pa nhei ros e ex-
com pa nhei ros, com quem a mu lher
tem fi lhos, co mo foi o ca so de Vir gi nia.

Pa ra agra var ain da mais a si tu a ção,
mui tas ve zes es sas mu lhe res man tem
vín cu los de de pen dên cia fi nan cei ra e
psi co ló gi ca tam bém. E é nes se con- 
tex to que se tor na ain da mais di fí cil
rom per o ci clo da vi o lên cia e bus car
aju da, im pul si o nan do as tris tes es ta- 
tís ti cas. Uma das mais re cen tes foi di- 
vul ga da na se ma na pas sa da.

O Ins ti tu to de Pes qui sa Econô mi ca

Apli ca da (Ipea) e o Fó rum Bra si lei ro
de Se gu ran ça Pú bli ca apre sen ta ram
os re sul ta dos do úl ti mo le van ta men to
que re a li za ram, com ba se em da dos
do Sis te ma de In for ma ção so bre Mor- 
ta li da de, do Mi nis té rio da Saú de. In ti- 
tu la do Atlas da Vi o lên cia 2020, o com- 
pi la do mos tra que o Bra sil te ve uma
mu lher as sas si na da a ca da du as ho ras
em 2018. Em bo ra a ta xa re gis tre que- 
da em re la ção a ano an te ri or, são mui- 
tas mu lhe res per den do a vi da, sim-
ples men te, por ser quem são.

Os nú me ros do Atlas da Vi o lên cia,
no en tan to, são de dois anos atrás,
quan do o mun do nem ima gi na va pa-
rar por con ta da pan de mia do no vo
co ro na ví rus.

Ago ra a re a li da de tem se mos tra do
ain da mais cru el com as mu lhe res.
“Nes te pe río do de iso la men to so ci al,
mui tas mu lhe res es tão con fi na das
com os agres so res, têm mais di fi cul- 
da des de de nun ci ar e ter aces so ao
sis te ma de pro te ção”, as se ve rou a de-
fen so ra pú bli ca De ni se Ne po mu ce no,
tam bém ti tu la ri za da no Nú cleo de
De fe sa da Mu lher da De fen so ria es ta- 
du al.

E pa ra não se au sen tar des sa lu ta,
De ni se Ne po mu ce no lem brou que a
ins ti tui ção re di men si o nou su as es tra- 
té gi as de aten di men to. “O aces so à
jus ti ça, ga ran ti do pe la De fen so ria Pú- 
bli ca, não po de ser in ter rom pi do ou
pre ju di ca do. Por tan to, ti ve mos que
bus car me ca nis mos al ter na ti vos pa ra
pos si bi li tar a con ti nui da de dos nos- 
sos ser vi ços. In ten si fi ca mos os con ta- 
tos por te le fo ne e por meio vir tu al”,
dis se, acres cen tan do que aten den do
aos pro to co los sa ni tá ri os de se gu ran-
ça, a De fen so ria re to mou ati vi da des
pre sen ci ais, que não pa rou com ple ta-
men te mes mo na pan de mia.

3.600 casos registrado no ano passado

No âm bi to da DPE, ain da é ce do
pa ra fa zer com pa ra ti vos com anos an- 
te ri o res, e con fir mar se hou ve cres ci- 
men to no nú me ro de ca sos. O Nú cleo
da Mu lher fe chou com 3.600 aten di- 
men tos, em 2019, uma mé dia men sal
bem se me lhan te a des te ano.

Além de pres tar ori en ta ções, a De- 
fen so ria ga ran te a pro te ção ju rí di ca
de mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia
do més ti ca, fa mi li ar, den tre ou tras.
Re a li za ção de cam pa nhas edu ca ti vas
e even tos que cha mem aten ção pa ra o
te ma, bem co mo a par ti ci pa ção em
se mi ná ri os e ati vi da des que per mi- 
tem o com par ti lha men to de idei as,
nor tei am as ações no nú cleo.

Des ta que pa ra o Pro je to “Res pei tar
a Di fe ren ça é Vi ver Sem Vi o lên cia”,
exe cu ta do pe la DPE/MA com re cur- 
sos do Mi nis té rio dos Di rei tos Hu ma- 
nos. A ini ci a ti va con tri buiu pa ra o for- 

ta le ci men to de ações de cons ci en ti za- 
ção e to le rân cia da di ver si da de de gê- 
ne ro, bem co mo do aten di men to di re- 
to. Além de São Luís, as ati vi da des
acon te ce ram em Ca xi as, Pi nhei ro e
Al cân ta ra. Só nes se pro je to, fo ram
con ta bi li za dos 1.682 aten di men tos
em 2019.

A atu a ção em re de é ou tra im por- 
tan te ver ten te des se tra ba lho. Jun ta- 
men te com de ze nas de ou tros ór gãos,
tam bém ins ta la dos na CMB, tem fei to
a di fe ren ça na vi da de mui tas ma ra- 
nhen ses. No in tui to de for ta le cer as
po lí ti cas pú bli cas de pro te ção e de fe- 
sa dos di rei tos des sa par ce la da po pu- 
la ção, as de fen so ras pú bli cas, ain da,
man têm en con tros re gu la res em gru- 
pos te má ti cos, co mo é o ca so da Câ- 
ma ra Téc ni ca de Mo ni to ra men to das
Po lí ti cas Pú bli cas pa ra as Mu lhe res,
no Ma ra nhão, da Co mis são de De fe sa
da Mu lher do Co lé gio Na ci o nal de De- 
fen so res Pú bli cos-Ge rais (Con de ge) e

da Re de Ami ga da Mu lher, da re gião
me tro po li ta na de São Luís.

LU CI A NA GO MES

Ir re gu la ri da des

AURORA

Suspeito de roubar carga
é preso em operação

O SUSPEITO FOI PRESO NO BAIRRO DA AURORA, EM SÃO LUÍS

Um ho mem foi pre so no bair ro Au ro ra, em São Luís.
Ele é sus pei to de par ti ci par de um rou bo de car ga ocor- 
ri do em maio des te ano no bair ro Jar dim El do ra do.

A ope ra ção faz par te do tra ba lho con tí nuo de com ba- 
te ao rou bo de car gas re a li za do pe lo De par ta men to de
Rou bo a Car gas da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves- 
ti ga ções Cri mi nais (SEIC).

O ho mem cap tu ra do on tem, quin ta-fei ra (3), é o ter- 
cei ro sus pei to pre so em ra zão do rou bo de uma car ga de
ele trô ni cos, ava li a da em apro xi ma da men te R$ 150 mil,
per ten cen te à em pre sa Al fex Lo gis ti ca.

Se gun do a Po lí cia Ci vil, a car ga foi com ple ta men te re- 
cu pe ra da no dia 26 de maio des te ano, du ran te ope ra ção
re a li za da pe la Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga- 
ções Cri mi nais (SEIC) e a De le ga cia de Rou bos e Fur tos
(DRF). Na épo ca, fo ram pre sos dois sus pei tos do rou bo à
car ga.

Ain da de acor do com a po lí cia, as in ves ti ga ções irão
per ma ne cer com o in tui to de cap tu rar os de mais par ti- 
ci pan tes no cri me em te la.

PRESIDENTE VARGAS

Concurso é suspenso
por irregularidades

AS PROVAS PODEM TER SIDO PLAGIADAS DA INTERNET

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, de ter mi nou a
sus pen são do con cur so pú bli co no mu ni cí pio de Pre si- 
den te Var gas, no Ma ra nhão. O pe di do foi re a li za do após
as inú me ras ir re gu la ri da des apon ta das em Ação Ci vil
Pú bli ca.

Por con ta da sus pen são, o mu ni cí pio de Pre si den te
Var gas e o Ins ti tu to So mar Lt da, es tão proi bi dos de re a li- 
zar ato ad mi nis tra ti vo com a fi na li da de de con ti nu ar as
eta pas que fal ta vam ser fei tas do con cur so pú bli co. A
mul ta pa ra quem des cum prir a de ter mi na ção é de R$
200 mil.

Fo ram en con tra das as ir re gu la ri da des na uti li za ção
de pro vas e ques tões pla gi a das da in ter net, di vul ga ção
de ga ba ri tos de for ma equi vo ca da, sen do re ti fi ca do du- 
as ve zes, pu bli ca ção de re sul ta dos com no mes dos can- 
di da tos in cluí dos na lis ta de car gos pa ra quais não es ta- 
vam con cor ren do, di vul ga ção de re sul ta do com apro va- 
ção de pa ren tes do ges tor mu ni ci pal, além de pes so as li- 
ga das à ad mi nis tra ção pú bli ca.

Por con ta des ses e ou tros pro ble mas, can di da tos pro- 
cu ra ra ao plan tão cen tral de po lí cia e re gis tra ram ocor- 
rên cia.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020
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Cerca de 2.400 mulheres em situação de violência já buscaram assistência na
Defensoria Pública nos primeiros oito meses deste ano

Mon ta gens e fa kes

Em ca sa

Atri bui ções

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

2.400 agressões
em apenas 8 meses 

O
mês de agos to des te ano foi
mar ca do pe las re fle xões em
tor no dos 14 anos da Lei
Ma ria da Pe nha. Mas o aler- 

ta so bre a vi o lên cia con tra a mu lher
con ti nua.

O nú cleo es pe ci a li za do da De fen- 
so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE-MA) no
com ba te a es te ti po de ocor rên cia,
tem re gis tra do, es te ano, uma mé dia
de 300 aten di men tos men sais, que so- 
man do os oi to pri mei ros me ses do
ano che gam a 2.400 re gis tros.

São ca sos co mo o de Vir gi nia, no me
fic tí cio, que es tá grá vi da, e se viu obri- 
ga da a so li ci tar uma me di da pro te ti va
de ur gên cia con tra o ex-com pa nhei ro
e pai do seu fi lho, te men do per der a
vi da.

Por in ter mé dio da De fen so ria, Vir- 
gi nia to mou co ra gem e es tá pro ces- 
san do cri mi nal men te o ho mem com
quem con vi veu por cer ca de qua tro
anos, e pe din do ain da uma in de ni za- 
ção pe los da nos cau sa dos, com gra ve
re per cus são em sua hon ra e saú de em
um pe río do tão de li ca do de sua vi da,
vis to que es ta va ges tan te do fi lho do
agres sor.

O Nú cleo de De fe sa da Mu lher e
Po pu la ção LGBT, da DPE, ins ta la do
na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra (CMB),
em São Luís, tam bém se de pa rou es te
ano, com si tu a ções de vi o lên cia co mo
a vi vi da por Ive te, ou tra mu lher que
pre fe riu usar um no me fic tí cio, que
nun ca man te ve re la ci o na men to ín ti- 
mo com o seu agres sor. “Se gun do re- 
la ta do, ela co nhe ceu o ra paz em um
gru po de igre ja cri a do em uma des sas
re des so ci ais, on de con ver sa vam ape- 
nas ame ni da des e as sun tos da fé. De- 
pois de três me ses, o agres sor a pe diu

em na mo ro, e Ive te não acei tou, pe- 
din do que ele não in sis tis se. A par tir
daí, o ho mem deu iní cio a uma sé rie
de agres sões ver bais e ame a ças de di- 
fa ma ção, ao pon to de che gar a com- 
par ti lhar fo tos ín ti mas, na ver da de,
mon ta gens, as so ci a das à ima gem de- 
la”, con tou a de fen so ra pú bli ca Lin de- 
va nia Mar tins, uma das ti tu la res do
Nú cleo da Mu lher, sem re ve lar o no- 
me re al da mu lher pa ra pre ser var a
iden ti da de da as sis ti da.

O ho mem deu iní cio a

uma sé rie de agres sões

ver bais e ame a ças de

di fa ma ção, ao pon to de

che gar a com par ti lhar

fo tos ín ti mas

A de fen so ra pú bli ca ex pli cou, no
en tan to, que a mai or par te dos ca sos
de agres são ocor re no seio fa mi li ar,
pra ti ca da por com pa nhei ros e ex-
com pa nhei ros, com quem a mu lher
tem fi lhos, co mo foi o ca so de Vir gi nia.

Pa ra agra var ain da mais a si tu a ção,
mui tas ve zes es sas mu lhe res man tem
vín cu los de de pen dên cia fi nan cei ra e
psi co ló gi ca tam bém. E é nes se con- 
tex to que se tor na ain da mais di fí cil
rom per o ci clo da vi o lên cia e bus car
aju da, im pul si o nan do as tris tes es ta- 
tís ti cas. Uma das mais re cen tes foi di- 
vul ga da na se ma na pas sa da.

O Ins ti tu to de Pes qui sa Econô mi ca

Apli ca da (Ipea) e o Fó rum Bra si lei ro
de Se gu ran ça Pú bli ca apre sen ta ram
os re sul ta dos do úl ti mo le van ta men to
que re a li za ram, com ba se em da dos
do Sis te ma de In for ma ção so bre Mor- 
ta li da de, do Mi nis té rio da Saú de. In ti- 
tu la do Atlas da Vi o lên cia 2020, o com- 
pi la do mos tra que o Bra sil te ve uma
mu lher as sas si na da a ca da du as ho ras
em 2018. Em bo ra a ta xa re gis tre que- 
da em re la ção a ano an te ri or, são mui- 
tas mu lhe res per den do a vi da, sim-
ples men te, por ser quem são.

Os nú me ros do Atlas da Vi o lên cia,
no en tan to, são de dois anos atrás,
quan do o mun do nem ima gi na va pa-
rar por con ta da pan de mia do no vo
co ro na ví rus.

Ago ra a re a li da de tem se mos tra do
ain da mais cru el com as mu lhe res.
“Nes te pe río do de iso la men to so ci al,
mui tas mu lhe res es tão con fi na das
com os agres so res, têm mais di fi cul- 
da des de de nun ci ar e ter aces so ao
sis te ma de pro te ção”, as se ve rou a de-
fen so ra pú bli ca De ni se Ne po mu ce no,
tam bém ti tu la ri za da no Nú cleo de
De fe sa da Mu lher da De fen so ria es ta- 
du al.

E pa ra não se au sen tar des sa lu ta,
De ni se Ne po mu ce no lem brou que a
ins ti tui ção re di men si o nou su as es tra- 
té gi as de aten di men to. “O aces so à
jus ti ça, ga ran ti do pe la De fen so ria Pú- 
bli ca, não po de ser in ter rom pi do ou
pre ju di ca do. Por tan to, ti ve mos que
bus car me ca nis mos al ter na ti vos pa ra
pos si bi li tar a con ti nui da de dos nos- 
sos ser vi ços. In ten si fi ca mos os con ta- 
tos por te le fo ne e por meio vir tu al”,
dis se, acres cen tan do que aten den do
aos pro to co los sa ni tá ri os de se gu ran-
ça, a De fen so ria re to mou ati vi da des
pre sen ci ais, que não pa rou com ple ta-
men te mes mo na pan de mia.

3.600 casos registrado no ano passado

No âm bi to da DPE, ain da é ce do
pa ra fa zer com pa ra ti vos com anos an- 
te ri o res, e con fir mar se hou ve cres ci- 
men to no nú me ro de ca sos. O Nú cleo
da Mu lher fe chou com 3.600 aten di- 
men tos, em 2019, uma mé dia men sal
bem se me lhan te a des te ano.

Além de pres tar ori en ta ções, a De- 
fen so ria ga ran te a pro te ção ju rí di ca
de mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia
do més ti ca, fa mi li ar, den tre ou tras.
Re a li za ção de cam pa nhas edu ca ti vas
e even tos que cha mem aten ção pa ra o
te ma, bem co mo a par ti ci pa ção em
se mi ná ri os e ati vi da des que per mi- 
tem o com par ti lha men to de idei as,
nor tei am as ações no nú cleo.

Des ta que pa ra o Pro je to “Res pei tar
a Di fe ren ça é Vi ver Sem Vi o lên cia”,
exe cu ta do pe la DPE/MA com re cur- 
sos do Mi nis té rio dos Di rei tos Hu ma- 
nos. A ini ci a ti va con tri buiu pa ra o for- 

ta le ci men to de ações de cons ci en ti za- 
ção e to le rân cia da di ver si da de de gê- 
ne ro, bem co mo do aten di men to di re- 
to. Além de São Luís, as ati vi da des
acon te ce ram em Ca xi as, Pi nhei ro e
Al cân ta ra. Só nes se pro je to, fo ram
con ta bi li za dos 1.682 aten di men tos
em 2019.

A atu a ção em re de é ou tra im por- 
tan te ver ten te des se tra ba lho. Jun ta- 
men te com de ze nas de ou tros ór gãos,
tam bém ins ta la dos na CMB, tem fei to
a di fe ren ça na vi da de mui tas ma ra- 
nhen ses. No in tui to de for ta le cer as
po lí ti cas pú bli cas de pro te ção e de fe- 
sa dos di rei tos des sa par ce la da po pu- 
la ção, as de fen so ras pú bli cas, ain da,
man têm en con tros re gu la res em gru- 
pos te má ti cos, co mo é o ca so da Câ- 
ma ra Téc ni ca de Mo ni to ra men to das
Po lí ti cas Pú bli cas pa ra as Mu lhe res,
no Ma ra nhão, da Co mis são de De fe sa
da Mu lher do Co lé gio Na ci o nal de De- 
fen so res Pú bli cos-Ge rais (Con de ge) e

da Re de Ami ga da Mu lher, da re gião
me tro po li ta na de São Luís.
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O SUSPEITO FOI PRESO NO BAIRRO DA AURORA, EM SÃO LUÍS

Um ho mem foi pre so no bair ro Au ro ra, em São Luís.
Ele é sus pei to de par ti ci par de um rou bo de car ga ocor- 
ri do em maio des te ano no bair ro Jar dim El do ra do.

A ope ra ção faz par te do tra ba lho con tí nuo de com ba- 
te ao rou bo de car gas re a li za do pe lo De par ta men to de
Rou bo a Car gas da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves- 
ti ga ções Cri mi nais (SEIC).

O ho mem cap tu ra do on tem, quin ta-fei ra (3), é o ter- 
cei ro sus pei to pre so em ra zão do rou bo de uma car ga de
ele trô ni cos, ava li a da em apro xi ma da men te R$ 150 mil,
per ten cen te à em pre sa Al fex Lo gis ti ca.

Se gun do a Po lí cia Ci vil, a car ga foi com ple ta men te re- 
cu pe ra da no dia 26 de maio des te ano, du ran te ope ra ção
re a li za da pe la Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga- 
ções Cri mi nais (SEIC) e a De le ga cia de Rou bos e Fur tos
(DRF). Na épo ca, fo ram pre sos dois sus pei tos do rou bo à
car ga.

Ain da de acor do com a po lí cia, as in ves ti ga ções irão
per ma ne cer com o in tui to de cap tu rar os de mais par ti- 
ci pan tes no cri me em te la.
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Concurso é suspenso
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AS PROVAS PODEM TER SIDO PLAGIADAS DA INTERNET

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, de ter mi nou a
sus pen são do con cur so pú bli co no mu ni cí pio de Pre si- 
den te Var gas, no Ma ra nhão. O pe di do foi re a li za do após
as inú me ras ir re gu la ri da des apon ta das em Ação Ci vil
Pú bli ca.

Por con ta da sus pen são, o mu ni cí pio de Pre si den te
Var gas e o Ins ti tu to So mar Lt da, es tão proi bi dos de re a li- 
zar ato ad mi nis tra ti vo com a fi na li da de de con ti nu ar as
eta pas que fal ta vam ser fei tas do con cur so pú bli co. A
mul ta pa ra quem des cum prir a de ter mi na ção é de R$
200 mil.

Fo ram en con tra das as ir re gu la ri da des na uti li za ção
de pro vas e ques tões pla gi a das da in ter net, di vul ga ção
de ga ba ri tos de for ma equi vo ca da, sen do re ti fi ca do du- 
as ve zes, pu bli ca ção de re sul ta dos com no mes dos can- 
di da tos in cluí dos na lis ta de car gos pa ra quais não es ta- 
vam con cor ren do, di vul ga ção de re sul ta do com apro va- 
ção de pa ren tes do ges tor mu ni ci pal, além de pes so as li- 
ga das à ad mi nis tra ção pú bli ca.

Por con ta des ses e ou tros pro ble mas, can di da tos pro- 
cu ra ra ao plan tão cen tral de po lí cia e re gis tra ram ocor- 
rên cia.
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Prefeito Edivaldo vistoria obras de 
Pátio de Compostagem e usinas de 
beneficiamento de resíduos

 ATERRO DA RIBEIRA

O 
prefeito Edivaldo Holan-
da Junior vistoriou, na 
manhã desta quinta-fei-
ra (3), as obras de cons-

trução de uma Usina de Triagem 
de Materiais Recicláveis, Pátio de 
Compostagem, Usina de Beneficia-
mento de Resíduos da Construção 
Civil e de um Centro de Educação 
Ambiental na área do Aterro da Ri-
beira. As obras integram a políti-
ca de profissionalização da gestão 
de resíduos sólidos implantada em 
São Luís pelo gestor municipal e 
vão permitir o reaproveitamento 
de mais de 8 mil toneladas mensais 
de resíduos. Com isso, São Luís, 
que já é a capital nordestina com 
maior taxa de reciclagem, avança-
rá ainda mais nos índices de sus-
tentabilidade.

Durante a visita às obras o pre-
feito Edivaldo disse que se trata de 
mais um momento histórico para 
a Política de Resíduos Sólidos de 
São Luís. “O Aterro da Ribeira era 
um lixão a céu aberto quando as-
sumi a Prefeitura. Há cinco anos 
desativamos o aterro e passamos a 
encaminhar os resíduos coletados 
na cidade para o Aterro de Titara, 
um dos mais modernos do país. Ao 
longo de todo este período, esta-
mos fazendo grandes avanços na 
limpeza urbana e agora estamos 
com mais um importante investi-
mento com a construção do Pátio 
de Compostagem, Usina de Bene-
ficiamento de Resíduos da Cons-
trução Civil, Galpão de Triagem e 
Centro de Educação Ambiental. 
Estes equipamentos, somados aos 
Ecopontos que já temos na cidade 
e a Coleta Seletiva Domiciliar, vão 
colocar São Luís em uma posição 
de ainda mais destaque entre as 
cidades que mais reciclam o lixo 
que produzem”, destacou.

Durante a vistoria, o prefei-

Ponte Verde melhora mobilidade 
urbana na Grande Ilha

O Governo do Maranhão, por meio da Secre-
taria 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 pan-
demia. Flávio Dino conta os benefícios que essa 
obra traz aos moradores da Grande Ilha. “A Ponte 
Verde, que tem esse nome em razão da beleza do 
cenário, cria uma via alternativa para centenas de 
milhares de moradores dos vários municípios da 
Ilha. Além disso, beneficia diretamente a capital 
de todos os maranhenses, a cidade de São Luís 
que faz 408 anos nesta semana e ainda melhora 
o fluxo das atividades econômicas na região, por-
tanto contribuindo para a geração de empregos”, 
disse o governador. Já o secretário Clayton Noleto 
lembrou as ações do Governo do Estado em mo-
bilidade na Ilha de São Luís. “Melhorar o trânsito, 
melhorar a mobilidade urbana é decisivo para a 
qualidade de vida das pessoas. Aqui na Ilha, nós já 
realizamos o Programa Interbairros de integração 
das diversas regiões dos municípios que ligam a 
Ilha, o disciplinamento e organização do trânsito 
da Forquilha e no Araçagy e, agora, a Ponte Verde, 
que faz a integração da Estrada da Maioba com a 
Estrada de Ribamar”, comentou. Com uma estru-
tura completamente tecnológica, o Corredor de Li-
gação entre as MA-204 e MA-202 é construído com 

aterro sanitário e gel sintético e com o sistema construtivo 
de muros de contenção, que resulta da montagem de blocos 
pré-fabricados através de encaixe a seco, sem nenhum tipo 
de argamassa ou concreto durante a execução da obra, o que 
torna a estrutura mais resistente e durável. 

A ponte tem uma extensão de 220 metros de comprimen-
to e 11 metros de largura e possibilitará a via dupla de trân-
sito, encurtando o caminho entre os pontos em cerca de seis 
quilômetros para quem anda de carro. Para o trabalhador 
Raimundo, que utiliza o transporte público, essa distância 
era ainda maior. Por causa das linhas de ônibus que cortam 
a Grande Ilha, o trajeto que o Raimundo fazia era mais que 
o dobro de tempo que ele percorre hoje. “A gente ia para o 
Terminal da Cohab, dava essa volta todinha pela Forquilha 
e ainda pegava o ônibus para ir para Ribamar. Hoje em dia, 
facilitou para gente porque agora é só atravessar a ponte e 
a avenida e pegar o ônibus para ir para casa”, disse o traba-
lhador que, além de conseguir um emprego nesse tempo de 
pandemia, hoje vê no seu trabalho a colaboração no deslo-
camento de tantos outros colegas. A obra, orçada em cerca 
de R$ 15 milhões, abrange tanto a construção da Ponte Ver-
de, quanto os acessos à cabeceira e a reconstrução da malha 
viária da região.

to Edivaldo esteve acompanhado da 
primeira-dama, Camila Holanda; da 
presidente do Comitê Gestor de Lim-
peza Urbana, Carolina Moraes Estrela; 
e da equipe técnica responsável pelo 
projeto.

A presidente do Comitê Gestor de 
Limpeza Urbana, Carolina Moraes Es-
trela, afirmou que as obras são mais 
um marco da gestão de resíduos sóli-
dos implantada pelo prefeito Edival-
do. “O prefeito Edivaldo encontrou um 
Aterro da Ribeira totalmente degrada-
do e está entregando uma área recu-
perada, em monitoramento ambien-
tal e totalmente equipada para fazer o 
beneficiamento completo do resíduo 
sólido inerte, orgânico, inservível e re-
ciclável. O trabalho que será realiza-
do aqui será em escala industrial. Não 
existe no país uma cidade que tenha 
adotado um modelo de limpeza urba-
na tão completo como o de São Luís”, 
informou.

 A área do Aterro da Ribeira está re-
cebendo quatro equipamentos que vão 
tornar a gestão de resíduos sólidos ain-
da mais moderna e profissional. Um 
deles é uma Usina de Triagem de Ma-
teriais Recicláveis. O projeto segue os 
mesmos moldes dos dois galpões que 
estão em fase final de obras para se-

rem entregues às cooperativas de ca-
tadores de materiais recicláveis de São 
Luís. No entanto, a usina em obras no 
Aterro da Ribeira será operada de for-
ma mecanizada por meio de esteiras 
rolantes, detectores de resíduos entre 
outros maquinários.

Com a expansão da política dos Eco-
pontos a Prefeitura está construindo 
o equipamento para poder processar 
e encaminhar para reciclagem o vo-
lume de resíduos que as cooperativas 
não tiverem capacidade de absorver. 
Por mês serão processados cerca de 
190 toneladas de materiais recicláveis 
oriundos dos Ecopontos e da Coleta 
Seletiva Domiciliar.

Também estão em obras a área com-
partilhada do Aterro de Inertes da Usi-
na de Beneficiamento de Resíduos da 
Construção Civil. O conjunto terá área 
total de 3 mil metros quadrados e ca-
pacidade de processar até 7 mil tone-
ladas mensais de resíduos da cons-
trução civil. Os resíduos que serão 
processados no espaço serão recolhi-
dos dos Ecopontos, onde a popula-
ção pode fazer a entrega, bem como 
locais que recebem descarte irregu-
lar de resíduos de construção e de-
molição onde a Prefeitura mantém 
cronograma diário de limpeza.
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Universidade Federal do Maranhão (UFMA) está entre as melhores universidades do
Brasil, segundo ranking internacional do Times Higher Education

UF MA em nú me ros

En ten da o ca so

RANKING UNIVERSITÁRIO

UFMA entre as
melhores do Brasil

O
Ti mes Higher Edu ca ti on
(THE), um dos prin ci pais
ran kings uni ver si tá ri os do
mun do, di vul gou sua edi ção

do Top 10 no mun do de 2021. Se gun- 
do o ran king, a me lhor uni ver si da de
do mun do é a de Ox ford, no Rei no
Uni do, em se gui da, a Uni ver si da de
Stan ford, nos Es ta dos Uni dos e, em
ter cei ro lu gar, es tá a Uni ver si da de de
Har vard, tam bém nos Es ta dos Uni- 
dos. Fo ram ava li a das 1.527 ins ti tui- 
ções de 93 paí ses e re giões de to do o
mun do.

No Bra sil, an te ri or men te, eram
ava li a das so men te 46 ins ti tui ções e,
nes ta edi ção, seis uni ver si da des a
mais fo ram ava li a das, en tre elas, a
UF MA, que, ago ra pas sa a in te grar as
52 ins ti tui ções, e des se to tal, a Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão apa re ce
co mo a 26ª me lhor do país. A USP
apa re ce na pri mei ra po si ção. Lo go em
se gui da, apa re cem as Uni ver si da des
de Cam pi nas e Mi nas Ge rais. Além da
UF MA, tam bém in gres sa ram as uni- 
ver si da des de Ser gi pe, Juiz de Fo ra, da
Pa raí ba, do Pi auí e de Uber lân dia.

A THE ava lia, en tre ou tros fa to res, o
nú me ro de ci ta ções de pes qui sa, o
grau de ti tu la ção dos pro fes so res, a
trans fe rên cia de co nhe ci men to pa ra a
so ci e da de e o ní vel de in ter na ci o na li- 
za ção. Ao co men tar o re sul ta do, o di- 
re tor da THE, Phil Baty, afir mou que o
avan ço da co vid-19 po de ter im pac to
sig ni fi ca ti vo so bre as uni ver si da des.
“Es sa no va clas si fi ca ção for ne ce mais
uma evi dên cia cla ra de mu dan ça no
equi lí brio de po der na eco no mia glo- 
bal do co nhe ci men to com ba se nos
sis te mas de en si no su pe ri or. Es sa ten- 
dên cia de ve se ace le rar ain da mais à
me di da que a pan de mia anun cia uma
tem pes ta de per fei ta de enor mes de- 

sa fi os, prin ci pal men te pa ra uni ver si- 
da des oci den tais, es pe ci al men te
aque las nos EUA e no Rei no Uni do,
que en fren tam ris co mui to re al de
per der ta len tos es tu dan tis in ter na ci o- 
nais sig ni fi ca ti vos”, afir mou.

O rei tor Na ta li no Sal ga do des ta cou
que a po si ção al can ça da pe la ins ti tui- 
ção no ran king é uma con quis ta de to- 
da a co mu ni da de aca dê mi ca. “É uma
ava li a ção ex tre ma men te po si ti va pa ra
a UF MA, re fle te a par ti ci pa ção ati va
dos do cen tes, dis cen tes e téc ni cos.
Ho je, é ain da mai or o es for ço de to dos
pa ra de sen vol ver su as pes qui sas, pro- 
je tos de ex ten são, for mar pro fis si o- 
nais qua li fi ca dos pa ra a so ci e da de e
ga ran tir o fun ci o na men to nor mal da
Uni ver si da de. Nes tes tem pos de pan- 
de mia ti ve mos que rein ven tar os pro- 
ces sos ad mi nis tra ti vos pa ra dei xar
nos sas ati vi da des aca dê mi cas mais
di nâ mi cas”, as se gu rou o rei tor da uni- 
ver si da de Na ta li no Sal ga do.

Es sa no va clas si fi ca ção

for ne ce mais uma

evi dên cia cla ra de

mu dan ça no equi lí brio

de po der na eco no mia

glo bal do co nhe ci men to

No ca so da UF MA, a pan de mia
impôs de sa fi os, co mo sis te ma ti zar as
au las, tor na do hí bri da e/ou re mo ta, e
a re a li za ção de pes qui sas hí bri das,
que en vol vam ati vi da des pre sen ci ais

e re mo tas, além de li dar com a res tri- 
ção de re cur sos, uma vez que a pan de-
mia afe tou gra ve men te e ar re ca da ção
e tem afe ta do o or ça men to do en si no
su pe ri or pú bli co. Nos úl ti mos anos, as
ins ti tui ções do País já vi nham so fren- 
do com res tri ções de ver ba pa ra pes- 
qui sa e cus teio.

Fun da da em 1966, a UF MA pos sui,
atu al men te, 1.836 do cen tes, dos quais
mais de 1.240 são dou to res. A Uni ver- 
si da de tam bém con ta com a par ti ci-
pa ção ati va de 1.761 téc ni cos-ad mi- 
nis tra ti vos e qua se 30 mil es tu dan tes
de gra du a ção e pós-gra du a ção (pre-
sen ci al ou a dis tân cia), e es tu dan tes
dos pro gra mas es pe ci ais.

É uma ava li a ção

ex tre ma men te po si ti va

pa ra a UF MA

Com mais de cin co dé ca das de
exis tên cia, a Uni ver si da de Fe de ral do
Ma ra nhão (UF MA) tem con tri buí do,
de for ma sig ni fi ca ti va, pa ra o de sen- 
vol vi men to do es ta do do Ma ra nhão,
for man do pro fis si o nais nas di fe ren tes
áre as de co nhe ci men to em ní vel de
gra du a ção e pós-gra du a ção, em pre- 
en den do pes qui sas vol ta das aos prin- 
ci pais pro ble mas do es ta do e da re- 
gião, de sen vol ven do ati vi da des de ex- 
ten são abran gen do ações de or ga ni- 
za ção so ci al, de pro du ção e ino va ções
tec no ló gi cas, de ca pa ci ta ção de re- 
cur sos hu ma nos e de va lo ri za ção da
cul tu ra.

IDOSA ASSASINADA

Seis pessoas podem estar envolvidas no caso 

CORPO DA IDOSA, DE 65 ANOS, FOI ENCONTRADO EM JAZIGO E FOI ENTERRADO CLANDESTINAMENTE EM JUNHO DESTE ANO

Na úl ti ma ter ça-fei ra (1º), a Po lí cia
Ci vil do Ma ra nhão, cum priu o man- 
da do de pri são tem po rá ria, e bus ca e
apre en são de um ho mem, pré can di- 
da to a ve re a dor de São Luís, que te ria
fei to sa ques em va lo res apro xi ma dos
de R$ 180 mil da con ta ban cá ria de
uma mu lher de sa pa re ci da.

Se gun do a po lí cia, o pré-can di da to
con fes sou ter par ti ci pa do do cri me e
ain da apon tou um vi zi nho da ví ti ma
co mo cúm pli ce. Além dis so, du ran te
as in ves ti ga ções, fo ram iden ti fi ca dos
três co vei ros que re a li za ram o en ter ro
da ido sa em um ce mi té rio na Mai o ba,
eles tam bém po dem ser au tu a dos pe- 
lo cri me de ocul ta ção de ca dá ver.

De acor do com o de le ga do res pon- 
sá vel pe lo ca so, Fe li pe Cé sar, além dos
sus pei tos que já fo ram iden ti fi ca dos
há mais uma pes soa sob in ves ti ga ção.

O sex to sus pei to te ria par ti ci pa do dos
sa ques re a li za dos na con ta de Fá ti ma
Ma ria, 65 anos. Além dis so, a Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à
Pes soa (SHPP), pros se gue ou vin do
tes te mu nhas e aguar da o re sul ta do
dos exa mes re a li za dos pe lo Ins ti tu to
Mé di co Le gal (IML).

Na tar de da úl ti ma ter ça-fei ra (1), a
Po lí cia Ci vil, por in ter mé dio da Su pe- 
rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te- 
ção à Pes soa (SHPP), lo ca li zou o cor- 
po de Fá ti ma Ma ria Evan ge lis ta, 65
anos, em um ce mi té rio na Mai o ba,
Pa ço Lu mi ar, na Gran de Ilha.

De acor do com a po lí cia, o cor po da
ví ti ma foi en con tra do após a pri são de
um dos en vol vi dos no cri me no bair ro
do Ca lhau. Se gun do o de le ga do Fe li pe

Cé sar, res pon sá vel pe lo ca so, a lo ca li- 
za ção do sus pei to foi fei ta atra vés do
ras treio dos sa ques que fo ram re a li za- 
dos na con ta de Fá ti ma Evan ge lis ta no
iní cio de ju nho des te ano.

Du ran te de poi men to na SHPP, o
pré-can di da to a ve re a dor te ria con- 
fes sa do par ti ci pa ção no cri me con tra
a ido sa. O sus pei to ain da afir mou que
ha via si do pro cu ra do por um co nhe-
ci do que o in for mou a res pei to a mor- 
te de uma se nho ra e dis se es tar em
pos se dos do cu men tos de la, já que ela
não ti nha pa ren tes vi vos.

No mês de ju nho a du pla le vou o
cor po da ido sa en ro la do em uma re de
ao ce mi té rio, en tre ga ram o cor po aos
co vei ros do lo cal e fo ram em bo ra. A
po lí cia apon ta que eles te ri am re ce bi- 
do R$ 800 pa ra abrir a co va e en ter rá-
la no lo cal.

LU CI A NA GO MES

Ins cri ções

• Lo gís ti ca – Ins cri ções – São Luís
• Co mer ci al Ex ter no – Ins cri ções – Im pe ra triz

Se le ção

WAL BER OLI VEI RA

En ten da o ca so

MARANHÃO

Empresa Stone abre
vagas de emprego

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA A CAPITAL MARANHENSE

A em pre sa de tec no lo gia fi nan cei ra Sto ne, es tá ofe re- 
cen do no vas va gas de em pre go em São Luís e Im pe ra- 
triz, no Ma ra nhão. As va gas dis po ní veis são di re ci o na- 
das pa ra o ti me de co mer ci al ex ter no e de lo gís ti ca da
em pre sa.

Pes so as com afi ni da de com a cul tu ra e que quei ram
trans for mar o se tor de mei os de pa ga men tos no Bra sil,
es ses são can di da tos per fei tos pa ra as va gas. Pa ra se
can di da tar é su per sim ples.

As ins cri ções de vem ser re a li za das no si te da Sto ne e
con fe rir os pré-re qui si tos pa ra se ca das trar na va ga.

Por con ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus, a Sto ne
es tá re a li zan do to do o pro ces so de for ma on li ne, ga ran- 
tin do a se gu ran ça de to dos os can di da tos. O pro ces sos
con ta com tes tes on li ne e en tre vis ta por vi de o con fe rên- 
cia. No pri mei ro mo men to a eta pa pre sen ci al não po de- 
rá ser re a li za da.

VIANA

Viúva é suspeita de
mandar matar professor

PROFESSOR MARCOS FOI MORTO EM JUNHO DESTE ANO

A Po lí cia Ci vil cum priu man da do de pri são tem po rá- 
ria con tra a viú va de Mar cos Car va lho, o “Mar cos Dul cí- 
dio”. Ela é a prin ci pal sus pei ta de ter si do man dan te do
cri me con tra o pro fes sor e en ge nhei ro agrô no mo, em
Vi a na, na Bai xa da Ma ra nhen se.

Se gun do o de le ga do Je si mi el Al ves, res pon sá vel pe la
in ves ti ga ção do ca so, a pri são de la acon te ceu em São
Luís. Ou tros man da dos de bus ca e apre en são tam bém
fo ram cum pri dos na ca pi tal ma ra nhen se e no mu ni cí- 
pio de Vi a na. Ain da de acor do com ele, a po lí cia tem um
pra zo de 30 di as pa ra con cluir as in ves ti ga ções. Ape sar
de ain da não ter con clu são do fa to e das cir cuns tân ci as
do ocor ri do, a po lí cia já pos sui ele men tos de au to ria, e
pro vas de ma te ri a li da de.

A ação, que es tá sen do fei ta pe la De le ga cia de Vi a na,
jun ta men te com Su pe rin ten dên cia da Po lí cia Ci vil do
In te ri or (SP CI), bus ca de mais ele men tos de in for ma- 
ções e a re a li za ção de ou tras di li gên ci as pa ra for ta le cer o
inqué ri to po li ci al. 

Na noi te do dia 19 de ju nho de 2020, o en ge nhei ro
agrô no mo e pro fes sor Mar cos Car va lho foi as sas si na do
a ti ros, em fren te a ca sa do pai. Ele che gou a ser so cor ri- 
do e le va do ao hos pi tal, mas não re sis tiu aos fe ri men tos.

De acor do com in for ma ções de pes so as que pre sen- 
ci a ram o ho mi cí dio, du as pes so as em uma mo to ati ra- 
ram con tra a ví ti ma. Eles se gui ram em per se gui ção do
car ro da ví ti ma, ao che gar à re si dên cia do pai do pro fes- 
sor, o ocu pan te da ga ru pa da mo to efe tu ou os dis pa ros.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/


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.

https://1.bp.blogspot.com/-T5MHAAHeq9g/X1DT03TZoPI/AAAAAAAA5nE/kF0nIDWk_RgQwG6G1qfYlymAYKOwxKfdQCLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp_Image_2020-09-02_at_15.24.23_1.jpeg


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

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Foestadoma%2Fnoticias%2F2020%2F09%2F03%2Fparceria%2Dentre%2Dmpma%2De%2Dsema%2Ddeve%2Dfortalecer%2Dprotecao%2Ddo%2Dmeio%2Dambiente%2Dno%2Dma%2F
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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.
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Prefeitura de Carolina é
acionada por criar cargo de
comissão inconstitucional
04/09/2020 07h56

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.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/09/prefeitura-de-carolina-e-acionada-por-criar-cargo-de-comissao-inconstitucional/#respond
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“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.

https://maramais.com.br/index.php/2020/09/02/pacotao-de-irregularidades-em-concurso-de-presidente-vargas-motiva-suspensao-do-certame-pela-justica/
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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.



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

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

Responsável pela investigação, a promotora Nadja Veloso Cerqueira expediu uma série de requerimentos àResponsável 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 comoSecid (Secretaria de Estado da Cidade e Desenvolvimento Urbano), em busca de esclarecimentos sobre como
os documentos teriam ido parar em posse do pré-candidato.os documentos teriam ido parar em posse do pré-candidato.
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As solicitações, segundo ela, consideram “a gravidade do noticiado, pois, em tese, podem os fatos configurarAs solicitações, segundo ela, consideram “a gravidade do noticiado, pois, em tese, podem os fatos configurar
crime eleitoral”.crime eleitoral”.

O procedimento também tem como alvo os vereadores Lourinho da Van (Republicanos) e Rafael Neves (PL).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 deÉ o segundo procedimento aberto contra Fred Campos relacionado às eleições de 2020, em pouco mais de
duas semanas.duas semanas.

No primeiro, instaurado no último dia 19,No primeiro, instaurado no último dia 19,  e já avançadoe já avançado, o MP Eleitoral apura suposta, o MP Eleitoral apura suposta  lavagem de dinheiro elavagem de dinheiro e
corrupção eleitoralcorrupção eleitoral, envolvendo um posto de combustível do pré-candidato do PL., envolvendo um posto de combustível do pré-candidato do PL.

https://atual7.com/noticias/politica/2020/09/investigacao-sobre-fred-campos-por-suposta-lavagem-de-dinheiro-avanca-no-mp-eleitoral/
https://atual7.com/noticias/politica/2020/08/mpe-apura-suposta-corrupcao-eleitoral-e-lavagem-de-dinheiro-envolvendo-fred-campos/
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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

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.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/09/fred-campos-e-investigado-por-entregar-titulo-de-propriedade-a-moradora-em-paco-do-lumiar/#respond
http://www.netoferreira.com.br/poder/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/09/fred-campos-e-investigado-por-entregar-titulo-de-propriedade-a-moradora-em-paco-do-lumiar/


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.

https://twitter.com/blogdoneto
https://www.facebook.com/blogdonetoferreira


Dóris Rios vai àDóris Rios vai à
Justiça paraJustiça para

limpar ficha nolimpar ficha no
TCE-MATCE-MA

Ex-prefeita de Vitória do Mearim tentaEx-prefeita de Vitória do Mearim tenta
anular efeitos de acórdãos da corte pelaanular efeitos de acórdãos da corte pela

irregularidade de suas contasirregularidade de suas contas
04/09/2020 07h48min04/09/2020 07h48min
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A ex-prefeita de VitóriaA ex-prefeita de Vitória
do Mearim, Dóris Riosdo Mearim, Dóris Rios
(PDT), entrou na Justiça(PDT), entrou na Justiça
com uma ação ordináriacom uma ação ordinária
anulatória, com pedidoanulatória, com pedido
de tutela de urgência,de tutela de urgência,
para derrubar os efeitospara derrubar os efeitos
de acórdãos do TCEde acórdãos do TCE
(Tribunal de Contas do(Tribunal de Contas do
Estado) do MaranhãoEstado) do Maranhão
que sujaram sua ficha naque sujaram sua ficha na
corte.corte.

Segundo alega a defesaSegundo alega a defesa
da ex-gestora, feita peloda ex-gestora, feita pelo
escritório Barros,escritório Barros,
Fernandes & BorgnethFernandes & Borgneth
Advogados Associados,Advogados Associados,
houve violação ao direitohouve violação ao direito
ao contraditório e àao contraditório e à
ampla defesa daampla defesa da
pedetista.pedetista.

No pedido, Doris RiosNo pedido, Doris Rios
tenta a anulação dotenta a anulação do
julgamento dasjulgamento das
prestações de contas deprestações de contas de
sua gestão em Vitória dosua gestão em Vitória do
Mearim, relativas aoMearim, relativas ao
exercício financeiro deexercício financeiro de
2009, que resultaram2009, que resultaram
em pelo menos quatroem pelo menos quatro
acórdãos, pelaacórdãos, pela
irregularidade de suasirregularidade de suas
contas referentes àquelecontas referentes àquele
ano.ano.

Também que o TCE-MATambém que o TCE-MA
abstenha-se de incluir oabstenha-se de incluir o
nome dela em qualquernome dela em qualquer
lista que trate sobrelista que trate sobre
gestores com contasgestores com contas
desaprovadas até análisedesaprovadas até análise

YURI ALMEIDAYURI ALMEIDAPUBLICADO PORPUBLICADO POR



pp
final do méritofinal do mérito
processual.processual.

O processo tramita naO processo tramita na
Vara Única de Vitória doVara Única de Vitória do
Mearim, desde o mêsMearim, desde o mês
passado, sobpassado, sob
responsabilidade do juizresponsabilidade do juiz
Haderson RezendeHaderson Rezende
Ribeiro. Antes deRibeiro. Antes de
analisar o pedido deanalisar o pedido de
liminar, ele abriu prazoliminar, ele abriu prazo
para manifestação dapara manifestação da
PGE (Procuradoria-PGE (Procuradoria-
Geral do Estado) eGeral do Estado) e
Ministério Público doMinistério Público do
Maranhão, a respeitoMaranhão, a respeito
dos fatos.dos fatos.

TUDO SOBRETUDO SOBRE   DÓRIS RIOSDÓRIS RIOS   TCE MATCE MA   VITÓRIA DO MEARIMVITÓRIA DO MEARIM

https://atual7.com/tudo-sobre/doris-rios/
https://atual7.com/tudo-sobre/tce-ma/
https://atual7.com/tudo-sobre/vitoria-do-mearim/
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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 |

TEMPO –  Sol com algumas nuvens. Não chove.

24° – 32° Manhã Tarde Noite

Em reforma 
administrativa, 

governo propõe
fim de estabilidade 

para novos 
servidores

Senado aprova 
projeto do 

Novo Código 
de Trânsito e 
que aumenta 

validade da CNH 

Reforma 
administrativa prevê 
corrigir distorções no 
serviço público nos 

três poderes do 
país e no MP

Maranhão 
vai receber 
mais de R$ 

5,2 bilhões do 
novo Fundeb 

até 2026
PÁG. 12 PÁG. 4 PÁG. 7 PÁG. 12 

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

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

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

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.

Eleições municipais 
EM VISITA AO JP, ADRIANO SARNEY AFIRMA SE 
MANTER COERENTE NO CAMPO DE OPOSIÇÃO 

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 quinta-
feira, 3, sendo recebido 
por Dona Hilda Bogéa 
(presidente do Grupo JP), 
Lourival Bogéa (diretor 
de Jornalismo) e pelo 
editor Vinícius Bogéa. 

PÁG. 3
Adriano Sarney com Dona Hilda Bogéa, Lourival e Vinícius Bogéa

Pesquisa 
DataM 
aponta 
empate

técnico em 
Paço do 
Lumiar

PÁG. 2

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

GILSON FERREIRA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



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.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Todo o nosso descontentamento por 
aquilo que nos falta procede da nossa 

falta de gratidão por aquilo que temos”.

(Daniel Defoe)

Sobe
O município de Pinheiro vai rece-
ber um moderno e amplo Centro 
de Educação Profissional do 
Senac. A inauguração da nova uni-
dade 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.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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MARIDO é igual à MENS-
TRUAÇÃO: 
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.

O nosso abraço desta sexta-feira 
vai para a cantora Maryane Gue-
des, 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. 

Isso fortalece e dá muito mais visibilidade”, 
afirmou Marcelo Malacrida, presidente da As-
sociação das TVs e Rádios Legislativas.

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

• Antes se dizia que havia tribu-
nais de faz de contas no país. Na 
verdade, somos uma mal disfar-
çada república de faz de contas. 
Somos um país feudal com nobres 
acima da lei. Um atraso civilizató-
rio de pelo menos trezentos anos. 
@JMarcelo1000

• Fiz uma resenha sobre demo-
cracia 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 polí-
ticos 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 mama-
ta. @strauss_real

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) 

TREs têm até hoje para 
indicar responsáveis 
pelas juntas eleitorais

Pesquisa DataM 
aponta empate 
técnico em Paço 
do Lumiar
Pesquisa realizada pelo Instituto 
DataM aponta empate técnico en-
tre a atual prefeita Paula, de Paço 
do Lumiar, e o pré-candidato a 
prefeito do município, Fred Cam-
pos. Na sondagem espontânea, os 
dois aparecem praticamente empa-
tados, 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.
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%, Gil-
berto 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 

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 pro-
porcionalidade do Tribunal Regio-
nal 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 ne-
nhum, 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.

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

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

O deputado federal Zé Carlos (PT-
-MA) se reuniu, nessa quinta-feira 
(03), com o secretário de Comuni-
cação 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 recebi-
mento do Auxílio Emergencial.
O tema é abordado em oficio que 
o parlamentar entregou ao secretá-
rio. “O governo do Maranhão, em 
mais uma inequívoca demonstra-
ção de competência e sensibilida-
de 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 paga-
mento 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 emer-
gencial”, diz o documento.
“Dessa forma, os valorosos 
bombeiros civis, há alguns meses, 
vinham orientando e auxiliando 
pessoas em situações tais como 
organização, balizamento e mar-
cação das filas que se formavam 
nas partes externas das agências 
bancárias da Caixa Econômica 
Federal por pessoas que buscavam 
sacar os valores dos auxílios de-
positados em suas contas, visando, 
principalmente, evitar aglomera-
ções 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 

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 trabalha-
dores 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 funcioná-
rios 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) precisa-
vam de apoio”, frisou.

“No entanto, houve o encerramen-
to 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 solicita-
ção vem em decorrência da pror-
rogação 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 compro-
meteu a levar a reivindicação ao 
governador Flávio Dino.

Zé Carlos se reuniu com o secretário Rodrigo Lago, no Palácio dos 
Leões, em São Luís

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

• O Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-
MA) 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). 

Rapidinhas
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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 REVOGA-
ÇÃO 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 cum-
primento a Lei fará uma  nova publicação de novo certame.

Pinheiro – MA, 27 de agosto de 2020.
Silvano José Moraes Ribeiro

Presidente

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 co-
nhecimento 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 Presen-
cial 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020-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 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 043/2020-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 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

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.

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

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. 

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; Licença-
prêmio; 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)

PEC da Nova Administração Pública prevê mudanças para servidores públicos dos Três Poderes, na esfera 
nacional, estadual e municipal, além do Ministério Público 

ANA VOLPE/AGÊNCIA SENADO

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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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

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.

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

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)

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

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
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)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$ 

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)

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

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

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

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 licença-
prêmio 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).

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)
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