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TRANSPLANTES

COLUNA DO SARNEY

E
stamos na boca de uma nova eleição,
a eleição municipal, que, embora se-
ja a mais importante, não desperta a

mesma paixão da de governador.
Agora uma eleição diferente, feita sem

campanha, sem comício, sem reunião com
grande número de pessoas e todas e todos
com medo do coronavírus. As novas tec-
nologias deslocaram a comunicação para
as redes sociais, através da parafernália de
whatsapp, facebook, instagram e hackers,
que estão a postos para invadir os compu-
tadores. E as fantasmagóricas e destruido-
ras fake news, que sem fronteiras ocupam
as campanhas espalhando mentiras, infâ-
mias e difamações, sem tempo para que se-
jam desmentidas e criando um estrago da-
nado.

Mais perto do que as nossas está outra
muito maior e que atinge o mundo inteiro,
pois envolve a escolha do presidente do mais
poderoso país da Terra. Juracy Magalhães,
um grande político baiano, dizia que, “quan-
do os Estados Unidos espirravam, nós já es-
távamos com pneumonia”. Ele era tão ame-
ricanista que dizia que “o que é bom para os
Estados Unidos é bom para o Brasil”.

Agora então a situação é mais delicada.
Nunca estivemos tão alinhados com eles
como hoje, pendurados numa amizade pes-
soal do presidente Trump com o presiden-
te Bolsonaro e na confluência de ideias en-
tre o governo de cá e de lá. Dessa eleição de-
pendem muito os próximos anos do Brasil,
bem como do mundo. O enfrentamento
com a China, as relações tensas com a Eu-
ropa e as ideias do Trump sobre meio am-
biente fizeram os EUA romperem com o
Acordo de Paris sobre o clima.

A eleição municipal nossa não mexe em
nada disso. Os resultados de Rio Preto, Bom
Jesus da Selva ou Duque Bacelar não vão in-
fluenciar na corrida nuclear nem na pro-
dução de vacinas russas, chinesas ou ame-
ricanas.

Mas dizem do destino das populações
mais pobres e mais vulneráveis, e para a Hu-
manidade o que pesa é o bem-estar das pes-
soas, sua qualidade de vida e sua perspec-
tiva de futuro.

O nosso sistema político republicano,
conceitualmente formulado por Rui Bar-
bosa, foi delineado na Constituição de 1891,
redigida por ele, baseada na americana, que

lá é sagrada, enquanto a daqui já foi substi-
tuída várias vezes.

Só que aqui tivemos que superar as elei-
ções a bico de pena, a fraude generalizada,
e lá eles pensaram que tinham resolvido is-
so com os checks and balances. Pois agora
o Trump anuncia que não vai aceitar o re-
sultado se for contra ele, porque onde o Bi-
den pode ganhar vai ser fraudada. É que
com a pandemia do corona, para evitar aglo-
merações, os democratas estão incentivan-
do o voto pelos correios, que para Trump
não é confiável e cujo atraso já deu a vitória
- fraudada - ao Bush. A fraude, que no Bra-
sil ameaçou a democracia, agora, cem anos
depois, ameaça a maior democracia do
mundo.

E assim Nova Iorque do Maranhão po-
de ser comparada à Nova York dos Estados
Unidos. Mas a nossa não tem ameaça de
fraude. Só traduzindo, como dizia o padre
Newton, a expressão de Cícero “o tempora,
o mores!”, como “o tempo das amoras”.

Eleições lá e cá
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Anúncio de Lobão Filho
de ingresso no PSL, causa
reação de Francisco
Carvalho. POLÍTICA 3
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Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/490865

Profissionalização

Senac 
inaugura
Centro de
Educação
em Pinheiro
Unidade vai oferecer
cursos nas áreas de
saúde, beleza, entre
outras. CIDADES 3

Por vendas

Comércio 
se mantém
aberto 
durante o 
feriadão 
Lojas funcionarão
em São Luís nos dias
7 e 8, segundo a
Fecomércio. CIDADES 3

Pesquisa
mostra 
liderança 
de Paula 
em Paço 
Atual prefeita,
aparece com 12,8%
das intenções de
votos. POLÍTICA 4

Radialista Hélida Cristina Silva Lima ganhou rins e uma nova chance de vida
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Podcast traz
assassinatos
cometidos por
integrantes 
de facções
criminosas

Live “Devotos do
Maranhão” terá
participação de
artistas e grupos
folclóricosOuça pelo 

celular ou em
oestadoma.com/490788

Paulo Soares

Eleições 
2020

Publicado originalmente no jornal 
“O Estado do Maranhão” e no site 
josesarney.org

Capital e interior 

R$ 4,00
Outros estados 

R$ 5,00

Famílias impedem 
7 em cada 10 doações
de órgãos no estado 
Razões pessoais ligadas a questões religiosas, desinformação 
e mitos impedem a realização dos transplantes no Maranhão, 

por falta de autorização dos parentes. CIDADES 1 E 2

Jack Ferreira
e Carla
Câmara, das
drogas à vida
em família
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Paulo Soares

Obra da Ponte Verde, entregue na quinta-feira (3), pelo Governo do Estado, irá beneficiar mais de 200 mil pessoas, que terão
muito mais mobilidade e redução de distância para chegar ao shopping, localizado na Estrada de Ribamar. ECONOMIA 2

Ponte aproxima Pátio Norte de novos clientes

Revista

Advogada
Isadora Costa
Santos Gregório
é destaque 
da edição 

Paulo Soares

Assista ao vídeo pelo 
celular ou em

oestadoma.com/490856



O Estado do Maranhão São Luís, 5 e 6 de setembro de 2020. Sábado e Domingo 5POLÍTICA

ESTADO 
MAIOR

Crise

• Flávio Dino silenciou sobre o elevado gasto de dinheiro público com as-
sinaturas da revista Carta Capital após ele ter sido manchete do veículo.

• O prefeito Edivaldo Holanda Júnior segue sem qualquer influência polí-
tica no pleito que decidirá a sua sucessão; ele tem evitado se movimentar
pela disputa.

• Em meio às polêmicas no PSL, o atual presidente da sigla, vereador Chi-
co Carvalho, trabalha em favor de sua reeleição.

E MAIS

Oanúncio feito pelo ex-senador Lobão Filho de ingresso no
PSL e, consequentemente, elevação ao posto de presidente
da sigla no Maranhão, provocou a reação do vereador

Francisco Carvalho, presidente por quase duas décadas da
legenda, e deu início a um imbróglio que só deve acabar com
decisão da direção nacional do partido sobre o caso. 
Lobão falou em entrevista a um programa de rádio da capital,

que foi convidado pela direção nacional da legenda para assumir o
partido. Informou também que Chico Carvalho seria “deslocado”
para o posto de “presidente de honra” do PSL no estado.
Chico reagiu e na última sexta-feira, publicou uma nota de

esclarecimento, em que diz que
“não procedem os rumores
publicados na imprensa de que
haveria mudanças na direção
estadual do partido”. 
Na nota, Chico ressalta que tem

mandato à frente do PSL até abril
de 2021.
Em réplica, Lobão Filho se

mostrou surpreso com a nota do
PSL e revelou ter recebido Chico
Carvalho em seu escritório no
dia anterior, quinta-feira, 3, para
tratar do assunto. 
Ele reafirmou ter sido

convidado pela direção nacional para assumir a sigla no
Maranhão e disse que Chico acertou, na frente de testemunhas,
renunciar ao mandato de presidente, “abrindo espontaneamente”
espaço para o próprio Lobão Filho. 
O ex-senador cobrou lealdade e manutenção da “palavra

empenhada”, assegurou que não vai provocar uma intervenção na
direção estadual e disse que jamais ingressaria num partido sob o
estigma da discórdia ou da cizânia.
No fim, afirmou acreditar que os legítimos interesses do PSL de

crescer e se fortalecer no Maranhão deverão prevalecer. O que dá a
entender que ele não desistiu de assumir a legenda. 
Caberá, portanto, a palavra final da direção nacional do partido.

Em réplica, Lobão
Filho se mostrou
surpreso com a
nota do PSL e
revelou ter
recebido Chico
em seu escritório

Repercussão
A Jovem Pan, rádio de SP que tem amplitude nacional, repercutiu o ca-

so do contrato do Governo do Maranhão de assinatura da revista Carta
Capital.

O portal de notícias do veículo também fez ampla reportagem sobre o
caso, que já resultou em ação na Justiça contra o governador Flávio Dino
(PCdoB).

O tema também repercutiu na Câmara Federal, com duras críticas de
parlamentares de outros estados.

Ironia
No programa da última sexta-feira, o apresentador do programa Pâni-

co, da Jovem Pan, Emílio Surita, fez piada com o governador Flávio Dino
(PCdoB) sobre o tema. 

Ao comentar o desempenho do comunista numa pesquisa presiden-
cial divulgada pela revista Exame – Dino aparece apenas com 1% -, Suri-
ta sugeriu, entre risos, que o governador maranhense comprasse mais re-
vistas.

“Tem que comprar revista, hein, Dino”, disparou, para a gargalhada dos
companheiros de bancada.

Disputa de bastidores
O pré-candidato Rubens Júnior (PCdoB) participou ontem do “Diálo-

gos com Evangélicos” com líderes da Assembleia de Deus na capital. O
evento foi articulado pela senadora Eliziane Gama (Cidadania).

Antes disso, na quarta-feira, o pré-candidato Neto Evangelista já havia
participado, a convite da deputada estadual Mical Damasceno, de en-
contro com pastores da Assembleia de Deus.

Tanto Eliziane, quanto Mical, tentam capitalizar votos dos membros
da igreja, para os seus aliados.

“Quartos de motel”
O deputado federal Hildo Rocha (MDB) criticou a gestão do governa-

dor Flávio Dino em meio à pandemia da Covid-19 e apontou inversão de
prioridades no Palácio dos Leões.

O parlamentar lembrou do contrato de mais de R$ 1 milhão para a
construção de cabines para visitas íntimas no sistema penitenciário do
Maranhão e cobrou ações na Saúde.

“O governador Flávio Dino contratou uma empresa para construir 24
quartos de motel dentro da Penitenciária de Pedrinhas. O valor é de R$ 1,8
milhão”, disse.

Vice definido
O pré-candidato a prefeito de São Luís, Carlos Madeira (Solidarieda-

de), apresentou o seu vice aos moradores da área Itaqui-Bacanga. 
Trata-se do capitão do Corpo de Bombeiros Jeremias Freire, um jovem

do bairro Vila Embratel, que forma chapa “puro sangue”.
“O Capitão Jeremias chega para fazermos uma caminhada com gente

do povo, decente, honesta que poderá, com a nossa história e ideais, fa-
zer uma grande caminhada dentro do nosso projeto”, disse Madeira.

Fake
Um perfil fake, vinculado à imagem do pré-candidato Rubens Júnior,

tem sido utilizado no instagram para atacar adversários. Trata-se do @ru-
bensjrdebochado.

Na bio está marcado o perfil oficial de Rubens Júnior. A conta eleva
ações de Rubens na política e denigre a imagem de demais adversários no
pleito da capital. 

Em tempo: Rubens Júnior, curiosamente, tem buscado identificar-se
com seguidores, num quadro em que ele comenta respostas às suas pu-
blicações. E lá, assume a figura do “deboche”.

DE OLHO

R$ 465,45 
É O VALOR unitário de cada uma das 1.472 assinaturas
da revista Carta Capital feitas pelo Governo do Estado.

A deputada federal Carla Zambelli
(PSL-SP) anunciou uma represen-
tação contra o governador do Ma-
ranhão, Flávio Dino (PCdoB), no Mi-
nistério Público, por conta dos
contratos de aproximadamente R$
1,3 milhão do Governo Estadual com
a revista Carta Capital. 

Em seu perfil em rede social, a
parlamentar justificou entender que
o caso se trata de ato de improbi-
dade administrativa. 

“Representaremos no Ministé-
rio Público contra o comunista Flá-
vio Dino, que contratou, com R$ 1,3
milhão de dinheiro público, assi-
naturas da Carta Capital, revista de
extrema-esquerda que faz promo-

ção pessoal do próprio governador.
Esse ato de improbidade não pode
ficar impune”, escreveu em seu per-
fil, no twitter. 

Cancelamento
Na última quarta-feira, após forte re-
percussão do tema em nível nacio-
nal, o Governo do Maranhão infor-
mou, por meio de nota, que está “em
processo de revogação” o contrato
da Secretaria de Educação com a

Deputada de SP também promete
representação contra Dino no MP

Roberto Rocha ingressa
com ação contra Dino 
por contratos com revista
Ação, assinada pelos advogados Thiago Brhanner e Mariana Costa Heluy,
pede a condenação do governador por improbidade administrativa 

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O
senador Roberto Rocha
(PSDB) ingressou com
uma ação popular contra
o governador Flávio Dino

(PCdoB), contra a editora Confian-
ça Ltda e contra o Estado do Mara-
nhão, por improbidade administra-
tiva, após a gestão comunista, por
meio da Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seduc), ter formalizado con-
tratos de cerca de R$ 1,3 milhão em
assinaturas da revista Carta Capital
em 2019 e 2020, segundo a repre-
sentação, para promoção pessoal do
chefe do Executivo.

O último contrato, no valor de R$
671.894,40, por 1.472 assinaturas, ou
R$ 465,45 por cada uma delas, foi as-
sinado no mês de agosto, logo após
o comunista ter sido destaque em
manchete, com reportagem de ca-
pa, de uma das edições da revista. 

O contrato, realizado com dis-
pensa de licitação, tinha por objeti-
vo distribuir as revistas nas biblio-
tecas públicas escolares do Mara-
nhão. Ocorre que desde o início da
pandemia da Covid-19 as escolas da
rede estadual e municipal de ensi-
no encontram-se fechadas, sem
qualquer atividade presencial e sem
previsão de retorno. 

“No caso em tela, a prática de
conduta de contratação de empresa
privada , por inexigibilidade de lici-
tação, sem interesse público e social,
é visivelmente lesiva ao patrimônio
público. Ora, é de saltar os olhos que
o Estado do Maranhão, em tempos

Um fato curioso apontado na re-
presentação do senador Roberto Ro-
cha (PSDB) contra o governador Flá-
vio Dino (PCdoB) em relação ao
contrato de assinatura da revista
Carta Capital, diz respeito a eleva-
ção do valor em 10% em 2020, em
relação à  negociação de 2019.

Em 30 de abril de 2019 o Diário
Oficial do Estado publicou a con-
tratação da editora Confiança Ltda,
de forma direta, por inexigibilidade
de licitação, pelo valor total de R$
600.576,00, para aquisição de 1.472
assinaturas da revista, sendo o valor
unitário de R$ 408,00.

Em maio de 2020 o contrato foi
aditivado por mais 12 meses, com
acréscimo de 25%. 

“Curiosamente, em 14 de agos-
to de 2020, 03 meses após a cele-
bração do aditivo, o contrato n.º

16/2020 foi rescindido sob a alega-
ção de que “o quantitativo e valor
aditivado não é suficiente para
atendimento total das demandas
das Escolas Estaduais da Rede Pú-
blica de Ensino do Estado do Ma-
ranhão”, destaca trecho da ação.

Ocorre que, no mesmo mês, foi
firmado um novo contrato (32/2020)
entre o Estado do Maranhão e a Car-
ta Capital. Para um total de 1.472 as-
sinaturas foi acertado o valor de R$
671.984,40, ou seja, 10% a mais do
que o contrato anterior. 

“Para se ter noção, no período
que vai de abril de 2019 a julho de
2020, último mês antes da assinatu-
ra, o IPCA, a inflação oficial do Bra-
sil, soma 3,19%. Logo, bem abaixo
da alta entre um contrato e outro. A
edição do mês de agosto/20207 , in-
clusive, tem como capa o Governa-
dor do Estado do Maranhão, o que
configura promoção pessoal”, apon-
ta outro trecho da ação.

Até o momento já foram pagos
pela assinatura da revista R$
353.280,00 apenas em 2019. Para o
ano de 2020, além do valor empe-
nhado de R$ 898.472,00 já foi pago
o montante de R$ 188,416,00.  

Rocha afirma na ação que as
provas atestam a ausência de lisu-
ra na gestão do patrimônio públi-
co e a prática de ato ilícito na con-
tratação da empresa. 

Novo contrato de assinatura de
revista foi 10% mais caro no MA
Em 2019, o contrato do Governo com a revista foi de R$ 600.576,00 e meses depois houve
aditivo de mais 25%; o contrato de 2020 e que provocou polêmica, é de R$ 671.984,40

Roberto Rocha sustenta que houve dano coletivo e promoção pessoal de Flávio Dino em contrato

Fotos/Divulgação

de pandemia, realize a contratação
direta de assinaturas de revistas as
quais, repita-se, sequer chegaram
nas mãos dos estudantes da rede es-
tadual de ensino. E mais: o fato do
próprio governador do Estado, se-
nhor. Flávio Dino, já ter sido capa da
revista escancara os interesses par-
ticulares do agente público, notada-
mente, a intenção de promoção pes-
soal e o desvio de finalidade”, desta-
ca trecho da ação. 

Liminar
No processo, Rocha lembra que o
Governo do Maranhão já realizou o
pagamento, somente em 2020, de R$
188.416,00, como consta no Portal
da Transparência, e pede que seja
concedida medida liminar para de-

terminar ao Estado do Maranhão
que suspenda ou se abstenha de fa-
zer qualquer operação de paga-
mento à editora Confiança. 

Rocha requer também, na ação a
condenação da  parte ré para devol-
ver aos cofres públicos todo o dano
patrimonial causado ao erário e à co-
letividade, bem como em eventual
pagamento em perdas e danos face
os atos ilícitos praticados e condenar
também a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais cole-
tivos, com valor recolhido em favor
do Fundo Estadual de Saúde. 

Outro lado
Por meio de nota, a “Secretaria de Es-
tado da Educação (Seduc) informa
que o contrato com a Editora Con-

fiança para aquisição da Revista Car-
ta Capital, deu-se para distribuição
às bibliotecas escolares. Esclarece
que a assinatura de periódicos, livros
e obras não literárias se trata de uma
prática comum, para compor o acer-
vo destes espaços e contribuir com
a aprendizagem dos estudantes. 

Destaca, ainda, que o presente
contrato foi firmado em um mo-
mento em que existia a perspectiva
de retorno às aulas presenciais, a
partir de agosto de 2020. Como es-
sa previsão não se confirmou, não
houve fornecimento de revistas,
nem ocorreu pagamento. Como
não houve pagamento, é impossí-
vel a tramitação de ação popular,
uma vez que o contrato não gerou
efeitos jurídicos”. �

Exemplares de revistas ficaram armazenados em um depósito em SL

Fotos/Divulgação

Editora Confiança para aquisição de
assinaturas da revista Carta Capital. 

“[...] Destaca, ainda, que o pre-
sente contrato foi firmado em um
momento em que existia a pers-
pectiva e retorno às aulas presen-
ciais, a partir de agosto de 2020. Con-
tudo, como no momento não existe
previsão para o retorno das ativida-
des presenciais nas escolas, a secre-
taria [Seduc] destaca que o referido
contrato está em processo de revo-
gação, por conveniência e oportu-
nidade da administração pública,
uma vez que não há oportunidade
para a utilização do objeto”, diz tre-
cho da nota do Governo. �

Carla Zambelli
denunciou caso
em rede social
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Setembro começa com
quatro mortes violentas
na Grande São Luís
Uma das vítimas foi um adolescente, e o crime ocorreu na Vila Luizão; os outros
casos foram no Cruzeiro de Santa Bárbara, Ipase de Cima e Cidade Olímpica

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

O
mês de setembro come-
çou com quatro mortes
violentas na Região Me-
tropolitana de São Luís.

Um dos casos ocorreu durante a ma-
drugada de sexta-feira, 4, no bairro
Cruzeiro de Santa Bárbara e teve co-
mo vítima Paulo Victor Carvalho, de
19 anos. Em poder dele, a polícia
apreendeu uma espingarda.

A polícia informou que recebeu
uma denúncia que havia cerca de 10
“faccionados” instalando o terror du-
rante o período da noite de quinta-
feira, 3, na região da Santa Bárbara,
principalmente realizando assaltos.
Guarnições da Polícia Militar foram
deslocadas para essa localidade e so-
mente na madrugada de sexta-feira
conseguiram localizar os criminosos.

Ainda segundo a polícia, os milita-
res foram recebidos a tiros pelos inte-
grantes de facção criminosa. Houve
confronto. Uma das balas atingiu Pau-
lo Victor, que morreu antes de ser sub-
metido a tratamento cirúrgico no So-
corrão II, localizado na área da Cida-
de Operária. Com ele, os policiais
apreenderam uma espingarda e mu-
nições deflagradas.

Ainda durante o cerco policial, os
militares prenderam Josué Marques
de Araújo, de 19 anos, que foi con-
duzido para o Plantão de Polícia Ci-
vil da Cidade Operária onde foram
tomadas as devidas providências. Os

outros faccionados conseguiram fu-
gir para uma área de matagal, no
Cruzeiro de Santa Bárbara.

Briga de vizinho
Uma briga de vizinho ocorrida no de-
correr da noite de quinta-feira, 3, na
Cidade Olímpica, resultou na morte
de Nivaldo dos Santos Mesquita, de
32 anos, como ficou gravemente feri-
do Francisco Gomes Silva, de 41 anos.

A polícia informou que eles tinham
uma rixa antiga e acabaram discutin-
do em plena via pública, na presença
de populares. Durante a briga, Nival-
do Mesquita teria desferido um golpe

de faca no tórax do vizinho.
Em seguida, Francisco Silva mes-

mo ferido conseguiu golpear o abdô-
men de Nivaldo Mesquita. Eles foram
levados pela ambulância do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) para o Socorrão II, onde Ni-
valdo Mesquita veio a falecer. O outro
ferido passou por tratamento cirúrgi-
co e até o período da tarde não tinha
tido alta médica.

Morte de taxista
A equipe da Superintendência de Ho-
micídio e Proteção a Pessoas (SHPP)
continua investigando a morte do

mototaxista Antônio Francisco Nunes
Castro, de 39 anos. A polícia informou
que a vítima foi encontrada baleada
na cabeça em uma área de matagal,
localizada no bairro Ipase de Cima,
área do Bequimão, na madrugada do
último dia 3.

Ele foi socorrido pelos socorristas
do Samu e levado para o Hospital Mu-
nicipal Socorrão I, no Centro, mas,
após o procedimento cirúrgico aca-
bou falecendo. Ainda de acordo com
a polícia, a vítima residia com uma ir-
mã, nome não revelado, no bairro da
Vila Embratel.

A Polícia Civil está investigando o
assassinato de um adolescente, de 15
anos, ocorrido na noite de terça-feira,
1, na Vila Luizão. Há informações que
esse crime tenha sido cometido por
integrantes de uma facção criminosa
que atua nessa localidade.

Outras ocorrências
A polícia ainda não conseguiu pren-
der os acusados de terem assassina-
do Antônio da Silva Machado, de 84
anos. De acordo com a polícia, o ido-
so teve a sua residência, localizada no
bairro Teso, em Caxias, invadida por
criminosos e morto a tiros no decor-
rer da noite do último dia 3.

O delegado Alcides Martins de-
clarou que a vítima foi baleada na
região cervical e no braço esquer-
do. “Aparentemente o idoso foi víti-
ma de latrocínio, mas, estamos in-
vestigando o caso, inclusive, cole-
tando provas materiais”, explicou
Alcides Martins. �

Divulgação

Mototaxista Antônio Francisco Nunes Castro, de 39 anos, morto em São Luís

SAIBA MAIS

O papa Francisco doou 18
respiradores e seis
aparelhos de ultrassom
portáteis a unidades
hospitalares do Brasil,
para o tratamento e
terapia intensiva de
pacientes e contaminados
pela covid-19. No Rio de
Janeiro, o Hospital São
Francisco na Providência

de Deus (HSF), recebeu
quatro ventiladores e um
ecógrafo, um tipo de
ultrassom portátil. 
Os equipamentos foram
enviados ao Brasil pelo
papa Francisco por meio
de uma parceria da Santa
Sé com a empresa Hope
Onlus Association,
especializada no setor. 

Maranhenses foram mortos fora
do estado e um deles foi Edmil-
son Cézar Kos Neto, Fom, de 22
anos, natural de Dom Pedro. Se-
gundo a polícia, ele morreu em
confronto com a polícia, no últi-
mo dia 3, na cidade de Parauape-
bas, no estado do Pará.

A polícia informou que o mara-
nhense fazia parte de uma facção
criminosa acusada de roubo e trá-
fico de entorpecente, inclusive, ha-
via a participação de menores de
idade. Eles são suspeitos de, na
quarta-feira, 2, terem roubado uma
residência, no Jardim América, on-
de levaram um veículo, dinheiro e
vários aparelhos eletrônicos como
ainda durante a fuga efetuaram ti-
ros em plena via pública.

Os policiais começaram a rea-
lizar incursões na cidade e, no pe-
ríodo da madrugada, conseguiram
apreender um adolescente, que faz
parte desse grupo criminoso. Em
seguida, os militares localizaram
o ponto base dos bandidos, no
bairro Liberdade. Neste ponto
houve um confronto. O mara-
nhense acabou sendo baleado e
veio a falecer, como também fo-
ram apreendidos mais quatro me-
nores de idade e vários produtos
provenientes de roubo.

O maranhense Oston Pereira
Silva de Araújo, natural de Lago
Verde, foi encontrado morto no
último dia 3, na Região do Cin-
turão, em Cuiabá, no Mato Gros-
so. O corpo foi achado por po-
pulares e havia sinais de violên-
cia, como também a motocicle-
ta da vítima foi levada. A polícia
está investigando o caso como
crime de latrocínio (roubo se-
guido de morte).

Confronto
Um confronto entre faccionados
e policiais durante a noite de
quinta-feira, 3, no bairro Pedro
Brito, em Bacabal, resultou na
morte de um homem, identifica-
do como Mailson. Com ele, os
militares apreenderam dois re-
vólveres e uma arma de fabrica-
ção caseira.

A polícia informou que Mailson
e outros faccionados são suspeitos
de terem realizado um tiroteio, em
Pedro Brito, tendo sido baleado
Luís Felipe Oliveira, de 19 anos.
Guarnições militares ao chegarem
a essa localidade foram recebidas
a tiros. Durante o confronto, Mail-
son acabou sendo baleado e vindo
a falecer antes de ser submetido a
tratamento cirúrgico no hospital
dessa cidade. �

Dois maranhenses 
são assassinados 
fora do estado
Edmilson Neto era de Dom Pedro e foi morto no
Pará; a outra vítima foi morta no Mato Grosso

ROMA

O Papa Francisco disse nesta sex-
ta-feira (4) que a pandemia do no-
vo coronavírus “derrubou os pila-
res instáveis” de um modelo eco-
nômico mundial construído sobre
a idolatria do dinheiro e da domi-
nação dos ricos e poderosos.

Em mensagem aos participan-
tes do workshop anual European
House-Ambrosetti, que reúne cer-

ca de 200 executivos, economis-
tas e políticos de todo o mundo,
ele pediu novos modelos que se-
jam mais inclusivos e reduzam a
desigualdade social.

O pontífice também pediu
“uma reformulação ecológica” da
economia para salvar o meio am-
biente e reduzir o desperdício de
consumo.

"A pandemia questionou a es-
cala de valores que define o di-

nheiro e o poder sobre todo o res-
to", disse ele.

"Isso derrubou os pilares instá-
veis   que sustentavam um certo
modelo de desenvolvimento", ex-
plicou, acrescentando que as in-
certezas sociais e econômicas fize-
ram com que muitas pessoas abris-
sem os olhos para a desigualdade
e a deterioração ambiental.

O papa afirmou que a economia
deve ser a expressão de uma socie-

Economia pós-pandemia
deve mudar, afirma Papa
Mensagem foi a participantes do workshop European House-Ambrosetti, que
reúne cerca de 200 executivos, economistas e políticos de todo o mundo

dade que "se recusa a sacrificar a
dignidade humana aos ídolos das
finanças e usa os recursos finan-
ceiros não para dominar, mas pa-
ra servir".

Acredita-se que o Papa Fran-
cisco, disse que qualquer even-
tual vacina para a covid-19 não
deve ser acumulada pelos países
ricos,  e que esteja preparando
uma encíclica - a forma mais
elevada de escrita papal - sobre
como acredita que o mundo de-
ve ser pós-pandemia. �

Mundo

Maranhense
fazia parte 
de facção

Natural de Lago
Verde foi morto
no Mato Grosso
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A reforma administrativa expressa no bojo da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), en-
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SEMIFINAL
São José e Moto 
Club reabrem o 

Nhozinho Santos
PAGINA  10

TEMPORADA DE CONVENÇÕES

O retrato da briga pelo comando do Palácio de La Ravardiere começa a ser desenhado com a temporada de convenções e consolidação de alianças entre grupos-
para academia . A tensão promete mais estalidos políticos nos próximos dias. A primeira sacudida foi a convenção do PV, indicando o deputado Adriano Sarney, que 
vai concorrer só, com pouco mais de 10 segundo de tempo de TV e rádio. Sua chapa terá a sustentação de 46 candidatos à Câmara Municipal de São Luís.  PÁGINA 3

OMS espera vacina 
somente no segundo 

semestre  de 2021

 
SUPERAÇAO : O título acima diz tudo o 
que passa na cabeça do torcedor boli-
viano, ansioso para festejar a primeira 
vitória de sua equipe nesta Segundona. 
Ao mesmo tempo, todos estão conscien-
tes de que este é também  mais um dos 
mais sérios desafios que tem o Tricolor 
neste Campeonato Brasileiro.

Sampaio em casa  

ELEIÇÕES  2020

PÁGINA  5

COMBATE AO COVID-19

Em  meio a pandemia, 
procura por seguro de 

vida aumenta 46%
PÁGINA  8

Desenho de candidatura para disputa 
em São Luis começa a ser definido

MEDO
2.400 agressões 
contra mulheres  

somente neste ano
 PÁGINA  7

Obra vai transpor 
um trecho do
 Rio Paciência

Ponte do Baixão 
está em fase final

O projeto da Ponte do Baixão pre-
vê uma estrutura com 10 metros de 
extensão e passeio para pedestres 
nas duas laterais. Quando finaliza-
da, a obra vai transpor um trecho 
do Rio Paciência, que tem servido 
como canal de escoamento pluvial 
e que, anualmente, recebe grande 
fluxo de enxurrada, vindo de vá-
rios bairros adjacentes. PÁGINA  9

Flávio Dino entrega Praça dos Poetas 
 
  A Praça conta com um mirante e, no trajeto até ele, são homenageados dez escritores e poetas maranhenses: 
Ferreira Gullar, Catulo da Paixão Cearense, Nauro Machado, Sousândrade, Bandeira Tribuzzi, José Chagas, 

Gonçalves Dias, Maria Firmina, Dagmar Destêrro e Lucy Teixeira.  PÁGINA 6

Tião Carvalho abre 
série de lives  dos 

408 anos de São Luís
PÁGINA 11
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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.

AMBEV

100 vagas para
trabalhar em casa

OS CANDIDATOS ÀS VAGAS VÃO TRABALHAR EM CASA

A Am bev Te ch, hub de tec no lo gia da mai or cer ve ja ria
do Bra sil, es tá com mais de 100 va gas aber tas pa ra pro- 
fis si o nais da área de to do o País. A se de da em pre sa fi ca
em Blu me nau (SC), com uni da des em Ma rin gá (PR), So- 
ro ca ba e Cam pi nas (SP), mas os can di da tos de ou tros
es ta dos não vão pre ci sar se mu dar: to do mun do po de
op tar por um mo de lo 100% ho me of fi ce, mes mo quem
já mo ra nes sas ci da des. E, pa ra aque les que de ci di rem
tra ba lhar o pe río do in te gral em ca sa, a em pre sa ain da
vai aju dar com os cus tos ini ci ais de mon tar o es cri tó rio,
vai en vi ar os equi pa men tos ne ces sá ri os – no te bo ok, te- 
cla do e mou se, por exem plo – além de ofe re cer um sub- 
sí dio men sal pa ra au xi li ar com as des pe sas que de vem
au men tar – co mo a in ter net e a con ta de luz.

Pa ra re ce ber bem to do mun do que vai en trar nas no- 
vas va gas, além da aju da fi nan cei ra, o ti me da Am bev Te- 
ch tam bém cri ou ati vi da des que aju dam na in te gra ção.
A ca da 15 di as, por exem plo, eles fa zem um Happy Hour
vir tu al com to da a equi pe e já re a li za ram, in clu si ve, um
show de ta len tos via Zo om. Is so aju da a cri ar um am bi- 
en te mais se gu ro e aco lhe dor, on de to do mun do vai se
sen tir con fi an te pa ra tra ba lhar. Pen san do no bem-es tar
das pes so as que vão fi car 100% em ho me of fi ce, a cer ve- 
ja ria tam bém ofe re ce di cas de nu tri ci o nis tas, pa ra mon- 
tar um car dá pio ba lan ce a do e prá ti co em ca sa, bem co- 
mo mo men tos de alon ga men to du ran te a se ma na, con- 
du zi dos por pro fis si o nais via Zo om.

As va gas são va ri a das, pa ra de sen vol ve do res, ar qui te- 
tos de soft ware, en ge nhei ros de da dos e pro duct ow ners,
por exem plo, sen do que a em pre sa uti li za as lin gua gens:
C#, Re act, An gu lar, An droid, Ja va e Python en tre ou tras.
O re gi me 100% em ho me of fi ce é op ci o nal, os can di da- 
tos tam bém po dem es co lher um mo de lo hí bri do ou po- 
dem op tar por tra ba lhar nos es cri tó ri os da cia. No mo- 
men to, no en tan to, por cau sa da qua ren te na, to da a
equi pe es tá tra ba lhan do à dis tân cia. As ins cri ções já es- 

PAÇO LUMIAR

Suspeito de estuprar
enteada é preso

ALÉM DO ESTUPRO, O HOMEM AINDA AGREDIU UMA CRIANÇA

A po lí cia pren deu um um ho mem sus pei to de Le são
Cor po ral e Es tu pro de Vul ne rá vel. 

Se gun do in for ma ções da po lí cia, ele se ria com pa- 
nhei ro da mãe das ví ti mas, um ga ro to de 10 anos e uma
ado les cen te de 14 anos. O ca so ocor reu na co mu ni da de
Ten dal, em Pa ço Lu mi ar, ci da de lo ca li za da na re gião
me tro po li ta na de São Luís.

De acor do com in ves ti ga ções, os dois ir mãos te ri am
si do acor da dos pe lo sus pei to, que abu sou se xu al men te
da ga ro ta e fe riu o me ni no no bra ço en quan to ele ten ta- 
va pu xar uma ar ma bran ca das mãos do agres sor.

Ain da se gun do a po lí cia, as du as ví ti mas es tão com o
pai, pois a mãe re lu ta a acre di tar na ver são dos fi lhos e se
po si ci o na em fa vor do seu com pa nhei ro.

A pri são pre ven ti va do sus pei to foi cum pri da e ele foi
en ca mi nha do ao sis te ma pri si o nal, lo ca li za do na ca pi tal

São Luís, sábado e domingo 5 e 6 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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 Dino entrega Praça dos Poetas, no Centro de São Luís

A 
“Atenas Brasileira”, prestes a com-
pletar 408 anos, ganhou um espaço 
para homenagear as gerações de 
poetas e escritores maranhen-

ses. Localizada na Av. Dom Pedro II, no 
Centro Histórico de São Luís, a Praça 
dos Poetas foi entregue à população e 
se junta a outros espaços de lazer e cul-
tura da capital que foram revitalizados. 
A Praça conta com um mirante e, no 
trajeto até ele, são homenageados dez 
escritores e poetas maranhenses: Fer-
reira Gullar, Catulo da Paixão Cearen-
se, Nauro Machado, Sousândrade, Ban-

deira Tribuzzi, José Chagas, Gonçalves 
Dias, Maria Firmina, Dagmar Destêrro 
e Lucy Teixeira.

Há, também, um painel rotativo, que 
a cada mês celebrará a obra de outros 
literários. O painel inaugural traz o so-
neto Miritiba, do escritor maranhense 
Humberto de Campos. O espaço tem 
1.130 m² e possui, ainda, quiosques, ba-
nheiros públicos e tratamento paisagís-
tico, além de detalhes arquitetônicos 
que remontam o colonial e o moderno. 

“São Luís é patrimônio da humani-

dade, do Brasil e do povo do Maranhão. 
Nosso patrimônio imaterial destaca a 
beleza, a força e pujança da nossa lite-
ratura, especialmente a poesia. Convido 
a todos que visitem a Praça dos Poetas, 
que é a celebração dessa memória”, dis-
se o governador Flávio Dino durante a 
inauguração virtual da Praça. 

Ainda segundo o governador Flávio 
Dino, a Praça dos Poetas é também mais 
um atrativo turístico para a cidade. “Aqui 
podemos aproveitar a beleza da vista, 
de um dos pontos mais conhecidos para 
contemplar a nossa natureza e o nosso 

patrimônio cultural, e agora conhecer 
também um pouco mais sobre a poesia 
do Maranhão”, completou ele. 

A obra integra o Programa Nosso Cen-
tro, do Governo do Estado, e faz parte 
de um amplo programa de requalifi-
cação de pontos históricos da cidade, 
por meio de ações como o Programa de 
Revitalização do Centro Histórico da 
Prefeitura de São Luís, financiado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), e o PAC Cidades Históri-
cas, do Governo Federal/IPHAN.

BAIXADA: MOB intensifica fiscalização em 
ferryboats durante feriado prolongado

 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as 
condições de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos 
laudos laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 03/08/2020 a 
31/08/2020, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das 
praias da Ilha do Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece os padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000.
 
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 01 DE SETEMBRO DE 2020
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. do Holandeses, n° 04, Quadra 06, Ed. Manhattan, Calhau.
São Luís – MA, 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES 

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

P01
02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O
02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O
02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O

02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O
02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

Ao lado do Espigão
Ponta D’ Areia

IMPRÓPRIO

P1.1
Praia da Ponta 

d’Areia

Praia da Ponta 
d’Areia

Praia da Ponta 
d’Areia

Praia da Ponta
do Farol 

Praia de
São Marcos

Praia de
São Marcos

Praia de
São Marcos

Praia de
São Marcos

Em frente ao Cond.
Jardins de Bordaux

IMPRÓPRIO

P02
Em frente à Praça de

Apoio ao Banhista
IMPRÓPRIO

P2.1 Em frente ao Farol IMPRÓPRIO

P2.2
Em frente aos Bares
do Chefe e Desfrute

IMPRÓPRIO

P03 Em frente ao Agrup.
Batalhão do Mar

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

P3.1 Em frente ao Heliporto

P3.2 Em frente à
Banca de Jornal

P04 Praia do Calhau 

Praia do Calhau 

Praia do Calhau 

Em frente à
Elevatória da CAEMA IMPRÓPRIO

P4.1
Em frente à

Pousada Vela Mar IMPRÓPRIO

P4.2
Em frente à

Pousada Suíça IMPRÓPRIO

P05 Em frente à descida
da rua São Geraldo

IMPRÓPRIO

P06
Á direita da

Elevatória Iemanjá II IMPRÓPRIO

P6.1
Em frente à casa com

pirâmides no teto,
antes da falésia

IMPRÓPRIO

P07 Praia do Meio

Praia do Meio

Praia do Olho
d’Água 

Praia do Olho
d’Água 

Praia do Olho
d’Água 

Em frente ao Kactus Bar IMPRÓPRIO

P08
Em frente ao

Bar do Capiau 2
IMPRÓPRIO

P09 Em frente a descida
principal do Araçagy

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

P10 Em frente ao Bar da Atalaia

P11 Praia olho de Porco

Praia olho de Porco

Praia do Araçagy

Praia do Araçagy

Em frente ao Bar Rainha

P12
Em frente ao

Las Vegas Bar

IMPRÓPRIOP13
Praia do

Mangue Seco

Praia do
Mangue Seco

Última Barraca
antes do Mangue

IMPRÓPRIOP14
Entre a Barraca da Val
e Barraca do Sr. Pedro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO 
MUNICIPAL DA EXECUTIVA MUNICIPAL DO 
PARTIDO LIBERAL DE MORROS-MA

 

A Comissão Executiva Municipal do PARTIDO LIBERAL, do Município de Morros –MA , na forma do 

Estatuto partidário e legislação vigente, CONVOCA: 1. os membros titulares e suplentes da 

Executiva Municipal, ; 2. os pré-candidatos do PL nas Eleições 2020; para participarem da 

Convenção Municipal, a ser realizada no dia 13 de setembro 2020, no horário das 08hs às 10 horas, 

na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 32, Centro, na escola Monsenhor Bacellar, neste município, 

com a seguinte ORDEM DO DIA: (I) deliberação sobre coligações partidárias no âmbito majoritário, 

escolha dos candidatos aos cargos eletivos majoritários e proporcionais, sorteio dos respectivos 

números, e demais deliberações sobre as Eleições 2020; (II)  limites de gastos dos candidatos, 

observando o que dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019; (III) outros assuntos de ordem legal e 

estatutária no interesse do partido, com relação ao pleito eleitoral de 2020.  

 

Morros, Maranhão, 04 de Setembro de 2020. 

A Agência Estadual de Mobilidade 
Urbana e Serviços Públicos (MOB), 
em conjunto com a Empresa Mara-
nhense de Administração Portuária 
(EMAP), Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros entre outros ór-
gãos, irá intensificar operação de fis-
calização durante o período do feria-
do prolongado da Semana da Pátria 
no transporte de ferryboat. 

O plano inclui combate à superlo-
tação das embarcações, reforço poli-
cial e orientação de tráfego. Equipes 
da EMAP e da MOB estarão dispo-
níveis durante todo o feriado para 
prestar informações e orientar sobre 
o fluxo de embarque e desembarque 
nos terminais da Ponta da Espera e 
do Cujupe.

Serviço aquaviário

Diariamente, está sendo disponi-
bilizada para a população 18 viagens 
diárias de ferryboat, nove no sentido 
Terminal da Ponta da Espera/Cujupe 
e nove no sentido Cujupe/Terminal 
da Ponta da Espera.     

Para o período do feriado prolon-
gado, a MOB está disponibilizando 
mais uma embarcação, o Ferry Boat 
São José, que após seis meses em re-
forma, voltou a operar para atender 
a demanda de viagens extras nesse 
período, puxando a fila de quem não 
conseguiu adquirir passagem ante-
cipada.

Após o feriado, será inserido no 
quadro de viagens mais quatro horá-

rios diários entre São Luís e Alcânta-
ra, chegando a 22 viagens, sendo 11 
no sentido Terminal Ponta da Espera 
e 11 no sentido contrário.

Segundo o presidente da MOB, La-
wrence Melo, as ações serão intensi-
ficadas no sentido de proporcionar 
mais segurança e conforto para os 
usuários do ferryboat. 

“Temos consciência da grande de-
manda de pessoas para esse feriado 
prolongado. E para garantir que tudo 
ocorra dentro do padrão, a MOB vai 
intensificar a fiscalização em conjun-
to com todos os outros órgãos para 
garantir segurança e a prestação de 
serviço adequado aos nossos usuá-
rios”, disse Lawrence Melo.



Juiz proíbe Fred e Vanessa Maia de fazer pré-campanha em
Pedreiras
Publicado em 4 de setembro de 2020 por gilbertoleda

A pré-candidata à Prefeitura de Pedreiras Vanessa Maia e seu marido, Fred Maia, foram proibidos pela Justiça Eleitoral de realizar, até o
dia 26 de setembro, passeatas, carreatas, comícios ou eventos similares com veiculação de jingles.

Também não devem ser veiculadas frases e mensagens nas redes sociais em contextos que induzam, direta ou indiretamente, à captação
antecipada de votos. Caso ocorram, tais elementos devem ser imediatamente excluídos. A multa por descumprimento é R$ 2 mil diários, a
serem pagos individualmente.

A determinação, proferida pelo juiz Marco Adriano Fonseca, é resultado de Representação formulada pela promotora da 9ª Zona Eleitoral
de Pedreiras, Marina Carneiro Lima de Oliveira, no mesmo dia da decisão.

A legislação eleitoral permite propaganda eleitoral somente a partir do dia 27 de setembro. Entretanto, em 29 de agosto, Vanessa Maia
realizou, segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE), um evento de lançamento de pré-candidatura, no bairro do Diogo, no município, no
qual foram divulgados jingles de campanha e o número do partido e feitos discursos contendo pedidos implícitos de votos.

Uma semana antes, o casal representado realizou uma “motocada” (grupo de motoqueiros) pelas ruas de Pedreiras, com de carro de som
tocando o jingle da pré-candidata e também foi realizado um buzinaço.

“Ante o exposto, evidenciados elementos que indicam ocorrência da prática ilegal de propaganda antecipada e visando garantir a lisura do
pleito eleitoral e igualdade de oportunidades entre os pré-candidatos defiro o pedido de tutela antecipada de urgência, nos termos dos
artigos 15, 294 e 300, todos do Código de Processo Civil”, lê-se na sentença.
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Pré-candidata e marido não podem realizar eventos até
26 de setembro em Pedreiras

A pré-candidata à Prefeitura de Pedreiras, Vanessa Maia, e seu marido, Fred Maia,
foram obrigados, em caráter de tutela antecipada de urgência, nesta quarta-feira,
2, a não realizar, até 26 de setembro, passeatas, carreatas, comícios ou eventos
similares com veiculação de jingles.

Também não devem ser veiculadas frases e mensagens nas redes sociais em contextos
que induzam, direta ou indiretamente, à captação antecipada de votos. Caso ocorram,
tais elementos devem ser imediatamente excluídos. A multa por descumprimento é R$ 2
mil diários, a serem pagos individualmente.

A determinação, proferida pelo juiz Marco Adriano Fonseca, é resultado de
Representação formulada pela titular da 9ª Zona Eleitoral de Pedreiras, Marina Carneiro
Lima de Oliveira, no mesmo dia da decisão.

FATOS
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A legislação eleitoral permite propaganda eleitoral somente a partir do dia 27 de
setembro. Entretanto, em 29 de agosto, Vanessa Maia realizou, um evento de
lançamento de pré-candidatura, no bairro do Diogo, no município, no qual foram
divulgados jingles de campanha e o número do partido e feitos discursos contendo
pedidos implícitos de votos.

Uma semana antes, o casal representado realizou uma “motocada” (grupo de
motoqueiros) pelas ruas de Pedreiras, com de carro de som tocando o jingle da pré-
candidata e também foi realizado um buzinaço.

“Ante o exposto, evidenciados elementos que indicam ocorrência da prática ilegal de
propaganda antecipada e visando garantir a lisura do pleito eleitoral e igualdade de
oportunidades entre os pré-candidatos defiro o pedido de tutela antecipada de urgência,
nos termos dos artigos 15, 294 e 300, todos do Código de Processo Civil”, lê-se na
sentença.



Pré-candidata a prefeita pelo Solidariedade em
Pedreiras proibida de fazer campanha

Pré-candidata e marido não podem realizar eventos até 26 de setembro

A pré-candidata à Prefeitura de Pedreiras Vanessa Maia e seu marido, Fred Maia, foram obrigados, em caráter de tutela

antecipada de urgência, nesta quarta-feira (02), a não realizar, até 26 de setembro, passeatas, carreatas, comícios ou eventos

similares com veiculação de jingles.

Também não devem ser veiculadas frases e mensagens nas redes sociais em contextos que induzam, direta ou indiretamente,

à captação antecipada de votos. Caso ocorram, tais elementos devem ser imediatamente excluídos. A multa por

descumprimento é R$ 2 mil diários, a serem pagos individualmente.

A determinação, proferida pelo juiz Marco Adriano Fonseca, é resultado de Representação formulada pela titular da 9ª Zona

Eleitoral de Pedreiras, Marina Carneiro Lima de Oliveira, no mesmo dia da decisão.

Fatos – A legislação eleitoral permite propaganda eleitoral somente a partir do dia 27 de setembro. Entretanto, em 29 de

agosto, Vanessa Maia realizou, um evento de lançamento de pré-candidatura, no bairro do Diogo, no município, no qual foram

divulgados jingles de campanha e o número do partido e feitos discursos contendo pedidos implícitos de votos.

Uma semana antes, o casal representado realizou uma “motocada” (grupo de motoqueiros) pelas ruas de Pedreiras, com de

carro de som tocando o jingle da pré-candidata e também foi realizado um buzinaço.

por  Aquiles Emir  - 5 de setembro de 2020
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Justiça suspende
propaganda eleitoral de pré-
candidata a prefeita de
Pedreiras
04/09/2020 12h35

A pré-candidata à Prefeitura de Pedreiras, Vanessa Maia, e seu marido, Fred Maia, foram obrigados,
em caráter de tutela antecipada de urgência, nesta quarta-feira, 2, a não realizar, até 26 de setembro,
passeatas, carreatas, comícios ou eventos similares com veiculação de jingles.

Também não devem ser veiculadas frases e mensagens nas redes sociais em contextos que
induzam, direta ou indiretamente, à captação antecipada de votos. Caso ocorram, tais elementos
devem ser imediatamente excluídos. A multa por descumprimento é R$ 2 mil diários, a serem pagos
individualmente.

A determinação, proferida pelo juiz Marco Adriano Fonseca, é resultado de Representação formulada
pela titular da 9ª Zona Eleitoral de Pedreiras, Marina Carneiro Lima de Oliveira, no mesmo dia da
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decisão.

FATOS

A legislação eleitoral permite propaganda eleitoral somente a partir do dia 27 de setembro.
Entretanto, em 29 de agosto, Vanessa Maia realizou, um evento de lançamento de pré-candidatura,
no bairro do Diogo, no município, no qual foram divulgados jingles de campanha e o número do
partido e feitos discursos contendo pedidos implícitos de votos.

Uma semana antes, o casal representado realizou uma “motocada” (grupo de motoqueiros) pelas
ruas de Pedreiras, com de carro de som tocando o jingle da pré-candidata e também foi realizado um
buzinaço.

“Ante o exposto, evidenciados elementos que indicam ocorrência da prática ilegal de propaganda
antecipada e visando garantir a lisura do pleito eleitoral e igualdade de oportunidades entre os pré-
candidatos defiro o pedido de tutela antecipada de urgência, nos termos dos artigos 15, 294 e 300,
todos do Código de Processo Civil”, lê-se na sentença.



Aulas presenciais na rede estadual seguem suspensas
Por Zeca Soares 04/09/2020      

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou o resultado da nova consulta
realizada com as comunidades escolares para saber a opinião dos estudantes matriculados
em escolas da rede estadual, seus familiares e professores, acerca da volta às aulas
presenciais nas escolas ligadas à rede pública estadual do Maranhão. O resultado da
pesquisa foi anunciado pelo governador Flávio Dino, nesta sexta-feira (4), em coletiva de
imprensa, ocasião em que ratificou a decisão do Governo do Maranhão em manter as
aulas presenciais suspensas nas escolas da rede publicada estadual, até que as
comunidades optem pelo retorno.

De acordo com dados gerais da pesquisa, 54,58% dos votantes não concordam com o
retorno às aulas presenciais, no mês de outubro, e 45,42% optaram pelo retorno às
atividades presenciais. Ao todo, 46.109 pessoas opinaram na consulta que foi realizada
entre 26 de agosto e 1º de abril, por meio do site da Seduc.

Esta é a segunda pesquisa que foi realizada na rede pública estadual, que contou com
aproximadamente o dobro do número de votantes da primeira consulta realizada na rede. 
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56,1% dos estudantes querem o retorno das aulas presenciais, enquanto 43,9% não
querem. Já entre os pais e responsáveis, 36,3% querem o retorno, enquanto 63,7% não
querem. Na categoria professor, 19,6% afirmaram querer o retorno, enquanto 80,4% não
querem a volta às aulas presenciais. 

“Temos que respeitar, é uma insegurança das pessoas. Nós consideramos que temos
condições de avançar no ensino híbrido, mas faremos isso junto com as comunidades
escolares. Essa pesquisa foi tabulada ontem e vamos repeti-la no final de setembro, para
avaliar novamente a visão da comunidade escolar”, pontuou o governador.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, o objetivo destas
consultas é observar mais de perto como está o sentimento de pais e estudantes com
relação ao retorno às atividades presenciais ligadas à rede pública. “A previsão era de que
as atividades presenciais fossem retomadas a partir do dia 10 de agosto, de forma
gradativa. Contudo, a primeira consulta que realizamos constatamos que ainda havia muita
dúvida sobre essa retomada e agora novamente, então decidimos manter as aulas não
presenciais e possibilitar mais tempo para que as comunidades escolares continuem a
debater. Diante disso, seguimos com as atividades remotas”, declarou.

Foto: Divulgação



por Jorge Aragão
04 set 2020

Aulas presencias na rede pública
estadual seguem suspensas

Nesta sexta-feira (04), a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) confirmou que aulas
presenciais da rede pública estadual de ensino irão seguir suspensas.

A decisão da SEDUC foi baseada após o resultado de uma nova consulta que foi
feita com as comunidades escolares para saber a opinião dos estudantes matriculados
em escolas da rede estadual, seus familiares e professores, acerca da volta às aulas
presenciais nas escolas ligadas à rede pública estadual do Maranhão.

De acordo com a SEDUC, 54,58% dos votantes não concordam com o retorno às aulas
presenciais, no mês de outubro, e 45,42% optaram pelo retorno às atividades presenciais.
Ao todo, 46.109 pessoas opinaram na consulta que foi realizada entre 26 de agosto e 1º
de abril, por meio do site da secretaria.

“A previsão era de que as atividades presenciais fossem retomadas a partir do dia 10 de
agosto, de forma gradativa. Contudo, a primeira consulta que realizamos constatamos que
ainda havia muita dúvida sobre essa retomada e agora novamente, então decidimos
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manter as aulas não presenciais e possibilitar mais tempo para que as comunidades
escolares continuem a debater. Diante disso, seguimos com as atividades remotas”,
declarou o secretário de Educação, Felipe Camarão.

Esta é a segunda pesquisa que foi realizada na rede pública estadual, que contou com
aproximadamente o dobro do número de votantes da primeira consulta realizada na rede.

Enquanto isso, as aulas presenciais seguem acontecendo normalmente em praticamente
todas as escolas privadas do Maranhão.



Concurso é suspenso pela Jus�ça após verdadeiro
show de irregularidades

Várias irregularidades foram come�das no concurso como a divulgação de
resultado com aprovação de parentes do gestor municipal

 

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) propôs ação civil pública e a Jus�ça determinou, no dia 27 de
agosto, a suspensão do concurso público no município de Presidente Vargas. O pedido foi realizado após
as inúmeras irregularidades apontadas pelos candidatos.

Por conta da suspensão, o município de Presidente Vargas e o Ins�tuto Somar Ltda, estão proibidos de
realizar ato administra�vo com a finalidade de con�nuar as etapas que faltavam ser feitas do concurso
público. A multa para quem descumprir a determinação é de R$ 200 mil.

 

Foram encontradas diversas irregularidades: 

na u�lização de provas e questões plagiadas da internet;
divulgação de gabaritos de forma equivocada, sendo re�ficado duas vezes;
dificuldade ou impossibilidade de interposição de recursos contra o resultado preliminar;
inobservância do calendário proposto pelo edital;
publicação de resultados com nomes dos candidatos incluídos na lista de cargos para quais não
estavam concorrendo; e
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Publicado em 04/09/2020 - 12:38  Lorena Pacheco Concursos

https://www.somar-ma.com.br/#concursos
https://blogs.correiobraziliense.com.br/papodeconcurseiro/concurso-e-suspenso-pela-justica-apos-verdadeiro-show-de-irregularidades/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/papodeconcurseiro/author/lorenapacheco/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/papodeconcurseiro/category/concursos/


divulgação de resultado com aprovação de parentes do gestor municipal, além de pessoas ligadas à
administração pública.

 

Também foram verificadas a divulgação de novo calendário e realização de etapas do concurso durante
fase crí�ca da pandemia do Covid-19 no município, inviabilizando e prejudicando a par�cipação de
candidatos, e a ineficiência da comissão de concurso, dificultando a entrega de recursos e a entrega de
�tulos, muitos não computados no resultado, além de excesso de questões anuladas.

Em virtude de tantos problemas, vários candidatos compareceram ao plantão central de polícia para
registrar ocorrência e provocar a apuração dos fatos. Depois de tomar conhecimento da questão, o
MPMA encaminhou o�cios ao Ins�tuto Somar para prestar esclarecimentos, sem, contudo, obter resposta
sa�sfatória.

Na decisão, o juiz destacou que os vícios apontados atentam contra os princípios administra�vos
previstos na Cons�tuição Federal na Lei 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos) e na Lei 9.784/99 (Lei
de Procedimento Administra�vo), 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, permi�r 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.

O concurso, lançado ano passado, ofereceu mais de 110 vagas, com salários de até 2.580,19. O
município de Presidente Vargas fica localizado a 166 km de São Luís.

 



Devido a irregularidades concurso é
suspenso em Presidente Vargas
Publicado em: 3 de setembro de 2020 | por: admin

Está suspenso, por determinação judicial, o concurso público para o ingresso de servidores na Prefeitura de Presidente

Vargas, localizado a 166 km de São Luís.

A liminar foi concedida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Maranhão após constatação de várias

irregularidades no certame. 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 concurso. Em caso de descumprimento da

determinação, foi estabelecido o pagamento de multa no valor de R$ 200 mil.

IRREGULARIDADES

Na ACP o Ministério Público apontou várias ilegalidades cometidas pelo Município e pelo Instituto Somar Ltda, responsável

pela elaboração das provas do certame, durante etapas do concurso.

Entre as irregularidades, constam: utilização de provas e questões plagiadas da internet, bem como de questões idênticas em

provas realizadas em horários diferentes; divulgação de gabaritos de forma equivocada, com retificação por duas vezes;

publicação de resultados com nomes de candidatos incluídos em lista de cargos para os quais não concorreram; dificuldade ou

impossibilidade de interposição de recursos contra o resultado preliminar; inobservância do calendário proposto pelo edital;

divulgação de resultado com aprovação de parentes do gestor municipal e de pessoas ligadas à administração pública.

Também foram verificadas a divulgação de novo calendário e realização de etapas do concurso durante fase crítica da pandemia

do Covid-19 no município, inviabilizando e prejudicando a participação de candidatos, e a 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 tantos problemas, vários candidatos compareceram ao plantão central de polícia para registrar ocorrência e

provocar a apuração dos fatos. Depois de tomar conhecimento da questão, 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 (Lei das Licitações e Contratos) e na Lei 9.784/99 (Lei de Procedimento Administrativo), 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.

Compartilhar
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CAROLINA – MPMA propõe Ação Direta de
Inconstitucionalidade por criação de cargo em
comissão
Publicado em setembro 3, 2020 por Walkir Marinho

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. (CCOM MPMA)

https://horaextra.slz.br/2020/09/03/carolina-mpma-propoe-acao-direta-de-inconstitucionalidade-por-criacao-de-cargo-em-comissao/
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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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Prefeito de Bela Vista usa dinheiro do
covid-19 para alugar respirador mecânico
por R$ 45 mil
Publicado em 4 de setembro de 2020 por Werbeth Saraiva

O
prefeito do município de Bela Vista do Maranhão, Augusto Filho, celebrou um contrato de R$ 45
mil para o aluguel de um respirador mecânico. De acordo com uma denúncia ao nosso blog, há
indícios de irregularidades no acordo, já que com esse valor o mandatário poderia adquirir um
equipamento para o município.

De acordo com o contrato n° 20200080, a empresa V. M. De Almeida EIRELI recebeu a quantia
exata de R$ 45.500,00 (quarenta cinco mil e quinhentos reais), para locação de ventilador
(respirador) mecânico para uso da rede municipal de saúde, como ação de combate ao novo
coronavírus, causador da covid-19.

1

https://werbethsaraiva.com.br/2020/09/prefeito-de-bela-vista-usa-dinheiro-do-covid-19-para-alugar-respirador-mecanico-por-r-45-mil/
https://werbethsaraiva.com.br/author/wethsarai/


TRE-MA receberá representantes de partidos políticos
para discutir medidas sanitárias e de saúde estabelecidas
para o pleito

MP Eleitoral se reúne com partidos para discutir medidas
sanitárias nas eleições 2020
Por Daniel Matos • sexta-feira, 04 de setembro de 2020

Encontro será realizado no dia 11 de setembro, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral no Maranhão (TRE-MA)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) no Maranhão participará
de reunião, na próxima sexta-feira (11), às 11h, para tratar
sobre assuntos relacionados à protocolos e medidas sanitárias
em face da pandemia da Covid-19 nas eleições de 2020, junto
ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA),
vigilância sanitária e presidentes de partidos políticos. O
encontro será realizado no auditório do TRE, com uso de
proteção individual.

Segundo o procurador regional Eleitoral, Juraci Guimarães
Júnior, a finalidade da participação dos partidos na reunião é a
democratização da discussão, “a fim de que eles possam

colocar suas observações, que serão analisadas pelos agentes públicos de saúde. Com a participação dos partidos
também se pretende que haja maior cumprimento das agremiações com as normas que serão estabelecidas,
evitando futuras sanções”, disse.

Além disso, ele afirma que não é objetivo do Ministério Público proibir a propaganda eleitoral. “Pelo contrário, ela é
fundamental no regime democrático para melhor escolha do cidadão, mas que ela seja exercida com respeito a
saúde e a vida da população durante a pandemia”, finalizou.

  0 comentário
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Cotação – Comercial C. R$ 5,306 | V. R$ 5,308  – Turismo C. R$ 5,28 | V. 5,6  – Euro C. R$ 6,2925 | V. R$ 6,296  – Libra C. R$ 7,0602 | V. R$ 7,0623 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª  Baixamar  – 2:34 0,4 m | 1ª Preamar  –  8:33 5,8 m|  2ª  Baixamar – 14:51 0,6 m | 2ª Preamar  –20:46 5,8 m   |
Loteria –  Quina –  5358 (04/09/2020)  – 06 – 11 – 38 – 49 – 58 | Lotofácil –  2029 (04/09/2020) – 03-04-07-08-10-11-12-13-16-17-19-22-23-24-25 | 
  Lotomania  – 2106 (04/09/2020)– 07-10-11-16-22-31-34-36-41-45-48-49-65-78-82-83-84-86-87-94 |

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

24° – 32° Manhã Tarde Noite

Presidente da Valec descarta construção
de trecho de ferrovia entre Balsas e Estreito

PÁG. 3

Em coletiva virtual nessa sexta-feira (4), o governador 
Flávio Dino divulgou conjunto de ações que tem como 
objetivo garantir a continuidade no atendimento à saúde, a 
qualidade no ensino da rede estadual e a geração de emprego 
e renda aos maranhenses. “Estamos vivendo um período 

de estabilização do coronavírus, mas não de eliminação 
definitiva do mesmo. Estamos mostrando na prática, com ações 
concretas, o quanto nos importamos com a vida das pessoas, 
com a educação dos nossos filhos e com a sobrevivência 
das famílias maranhenses”, assegurou o governador. 

PÁG. 3

FLÁVIO DINO ANUNCIA 
CONJUNTO DE AÇÕES NA 
SAÚDE, EDUCAÇÃO E GERAÇÃO 
DE EMPREGOS NO MARANHÃO

Governador Flávio Dino durante a entrevista remota dessa sexta-feira, direto do Palácio dos Leões

Área Itaqui Bacanga 
tem primeira
indicação a
vice-prefeito
em sua história
Em uma noite de reconhecimento da luta e conquistas 
dos moradores da área Itaqui-Bacanga, o pré-
candidato a prefeitura de São Luís, Carlos Madeira, 
pelo Solidariedade, apresentou o seu vice, o capitão do 
Corpo de Bombeiros do Maranhão, Jeremias Freire. 

PÁG. 2

Pré-candidato Madeira com o vice da chapa, Jeremias 
Freire

Anunciada para 2017, reforma do Mercado 
Central ainda depende de aprovação do projeto

As pessoas que frequentam o Mercado Central, no centro de 
São Luís, vivem anos estressantes. Avaliada em R$ 8 milhões, 
a reforma do local está prevista no Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC Cidades Históricas; e, ainda no ano 
de 2017, ela deveria ter sido iniciada. No entanto, o projeto 

arquitetônico, assinado pelo escritório Hermes Fonseca, ainda 
passa pela aprovação dos órgãos competentes. Atualmente, 
ainda sem a revitalização do espaço, quem trabalha no Mercado 
Central, ou o frequenta de forma assídua, reclama da estrutura. 

PÁG. 5

Comerciantes e frequentadores aguardam ansiosos pela 
reforma do Mercado Central, anunciada para iniciar em 2017

Entre os problemas que mais incomodam quem vai ao 
mercado está a situação precária dos banheiros A Prefeitura de São Luís concluiu mais uma etapa de 

estruturação da Ponte do Baixão, no Jardim São Cristóvão, 
e agora segue para a fase final da obra. Após a conclusão da 
concretagem da estrutura metálica esta semana, as equipes 
deverão iniciar, nos próximos dias, a concretagem do 
guarda-rodas, guarda-corpo e das duas lajes de transição. 

PÁG. 9

Edivaldo avança para 
fase final da obra de 
construção da Ponte do 
Baixão, no Jardim São 
Cristóvão

Construção da Ponte do Baixão, no São Cristóvão

A.BAETA

GILSON FERREIRA



Avança Maranhão  
 Os líderes empresariais que 
comandam o programa Avança 
Maranhão, Edilson Baldez 
(FIEMA), Cristiano Fernandes 
(ACM), Raimundo Coelho 
(FAEMA), Albertino Leal 
(SEBRAE), Antônio de Sousa 
Freitas (FECOMERCIO) par-
ticiparam de uma reunião de 
trabalho nessa sexta-feira (4), 
com o secretário Estadual de 
Indústria, Comércio e Energia 
(SEINC), Simplício Araújo, 
no Palácio Henrique de La 
Rocque. 
Na pauta, a apresentação de su-
gestão de novas ações a serem 
inseridas ao Avança Maranhão 
com a adesão do Governo do 
Estado ao programa. Simplí-
cio Araújo foi categórico em 
ressaltar essa grande iniciativa 
da classe empresarial do Ma-
ranhão e reafirmou a intenção 

do Governo de ser um dos 
parceiros. 
O Avança Maranhão é uma 
iniciativa das entidades empre-
sariais e reúne ações de apoio 
a empresas do comércio, ser-
viços, indústrias e produtores 
rurais para superação da crise 
causada pela Covid-19.
Também participaram da 
reunião, o secretário Adjunto 
de Infraestrutura e Projetos 
da SEINC, Luiz Amorim 
Fernandes Júnior, o secretário 
Adjunto da SEINC, Saulo Gio-
vani Mendonça, a secretária 
Adjunta da Micro e Pequena 
Empresa, Luzia Rezende, o 
assessor Especial de Apoio 
Institucional da secretaria, Luiz 
Rodolfo Barata  Rodrigues, o 
superintendente da FIEMA, 
Cesar Miranda  e os demais 
executivos das entidades.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Há vezes em que as ações certas
envolvem consideráveis riscos”

(Nelson Rodrigues, jornalista)

Sobe
A secretária adjunta de Estado do 
Trabalho e da Economia Solidária, 
Jordânia Pessoa, foi eleita como 
representante nacional da Rede 
de Gestores de Políticas Públicas 
no Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária (FBES), para o biênio 
2020-2022.
 
Desce
Laudo de balneabilidade das 
praias de São Luís e trecho de 
Paço do Lumiar, Raposa e São 
José de Ribamar encontram-se 
impróprios para o banho, segundo 
levantamento da Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais (Sema).

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia

   www.jornalpequeno.com.br   |   redacao@jornalpequeno.com.br   |   comercial: publicacaojp@gmail.com

H. M. BOGÉA & CIA. LTDA.  |  End.: Rua Afonso Pena, 171, Centro
Fundador: JOSÉ RIBAMAR BOGÉA

Diretora Presidente - Hilda Marques Bogéa  |  Diretor de Jornalismo - Lourival Marques Bogéa  |  Diretor de Distribuição - Luiz Antônio Marques Bogéa
Sócios-Diretores - José Ribamar Bogéa Filho, Luís Eduardo Marques Bogéa e Gutemberg Marques Bogéa

Recepção: 3261-8000/8005  |  Assinatura e Classificado: 3261-8011  |  Redação: 3261-8008/8021/8022/8023  |  Circulação: 3261-8026
Administrativo: 3261-8007/8004  |  Financeiro: 3261-8010/8006  |  Comercial: 3261-8002/8012  |  JP Turismo: 3261-8003  |  Fax: 3232-0808/3232-3231

TELEFONES

Assinatura Mensal: R$ 40,00  |  Assinatura Trimestral: R$ 120,00  |  Assinatura Semestral: R$ 240,00  |  Assinatura Anual: R$ 480,00

A esposa está na cozinha e escuta 
o marido na sala gritando com a 
TV:
- Não! Não faça isso, seu idiota!
A esposa pergunta:
- O que você está assistindo?
E o marido responde:
- Nossa filmagem do casamento.

***
Numa madrugada dessas, a mu-
lher de Lunga teve um mal-estar, 
e gemendo acordou o marido:
— Lunguinha, Lunguinha, tá me 
dando uma coisa aqui...
— Então receba.
— Mas Lunga, é uma coisa 
ruim...
— Então devolva!

O nosso abraço deste sábado vai 
para o capitão Jeremias Freire 
Costa, um dos líderes comunitá-
rios da área Itaqui-Bacanga, que 
foi indicado para ser o vice-pre-
feito de Carlos Madeira na disputa 
pela Prefeitura de São Luís. O 
nome do Capitão Jeremias foi 
anunciado em evento com a pre-
sença de lideranças no bairro da 
Vila Embratel.

• Filho, você está orando há 6 
meses pelo fim da pandêmia. 
Agradeço o carinho e atenção. 
Mas não acha que está na hora de 
mudar a estratégia? Que tal, além 
de orar, também começar a, por 
exemplo, parar de lotar as praias? 
Só uma dica... @OCriador

• A pessoa que não consegue 
entender o motivo pra estabilidade 
do funcionário público deve achar 
que nenhum partido quando entra 
no poder aparelha tudo o que 
pode. @ibere

• Reforma administrativa é ven-
dida como forma para melhorar a 
situação fiscal do país e e tornar 
mais eficiente o Estado. O que de-
veria ser priorizado? Privilégios, 
abusos remuneratórios, extensão 
das carreiras, avaliação de desem-
penho. O que a estabilidade tem a 
ver com isso? @lucasapaulino

• Ameaçadas de extinção, bancas 
de revista e jornais resistem e or-
ganizam associação em São Luís.
Cidade Patrimônio Cultural da 
Humanidade está eliminando as 
bancas dos logradouros públicos. 
@edblogue

•  Como disse Paulo Guedes, o 
dólar alto veio para ficar. Só que 
agora o dólar alto começou a 
impactar a inflação. Quem diria 
né?Bolsonaro então resolveu tirar 
uma carta da manga: apelar para 
que comerciantes sejam patrio-
tas e diminuam suas margens 
de lucro. Vai dar super certo. @
OuroDiTolo

• Nota de 200 terá rosto de Quei-
roz porque é difícil de encontrar 
e quando você acha logo some de 
novo @sensacionalista

Pré-candidato a prefeito de São Raimundo das Mangabei-
ras, na região de Balsas, o empresário Fernando Abóbora 
esteve esta semana em São Luís tratando da viabilização 
da construção de uma quadra esportiva naquele municí-
pio.
Abóbora percorreu alguns gabinetes do Governo do 
Estado, onde manteve contatos interessantes, e esteve, 
também, com o secretário de Esportes e Lazer, Rogério 
Cafeteira, com quem conversou sobre a construção da 
quadra esportiva, que se dá pela Lei de Incentivo ao 
Esporte (nº 9436/2011), Decreto 27730/2011 e Resolução 
01/2020, todos disponíveis no site da Sedel.
Antes de retornar a São Raimundo das Mangabeiras, 
‘Abóbora’ manteve contato com o diretor de Jornalismo 
do Jornal Pequeno, Lourival Bogéa, para divulgação de 
sua peregrinação por São Luís.
Animado com a possibilidade de se tornar prefeito no 
dia 15 de novembro, Fernando Abóbora disse que seu 
objetivo, caso se eleja, é fazer uma gestão revolucionária 
em São Raimundo das Mangabeiras.
Para isso, conta com o apoio de uma das grandes lideran-
ças do Sul do Maranhão, o ex-prefeito de Balsas Chico 
Coelho.

“Abóbora” faz peregrinação
por São Luís em busca de benefícios 
para São Raimundo das Mangabeiras

Fernando Abóbora com o jornalista Lourival 
Bogéa, pouco antes de retornar a São Raimundo 
das Mangabeiras

Área Itaqui Bacanga
tem primeira indicação a 
vice-prefeito em sua história

Em uma noite de reconhecimento 
da luta e conquistas dos mora-
dores da área Itaqui-Bacanga, o 
pré-candidato a prefeitura de São 
Luís, Carlos Madeira, pelo Soli-
dariedade, apresentou o seu vice, 
o capitão do Corpo de Bombeiros 
do Maranhão, Jeremias Freire.
Um jovem criado pelas ruas da 
Vila Embratel e conhecedor dos 
problemas da periferia, o militar 
e evangélico Jeremias Freire, ou 
Capitão Jeremias, tem uma his-
tória de luta e superação. Ele traz 
consigo os anseios da população 
da área Itaqui Bacanga,  região 
sempre lembrada em períodos 

eleitorais, mas abandonada pelo 
poder público.
“O Capitão Jeremias chega para 
fazermos uma caminhada com 
gente do povo, honesta, que pode-
rá, com a nossa história e ideais, 
fazer uma grande caminhada 
dentro do nosso projeto”, disse o 
ex-juiz federal Carlos Madeira.
“Estamos unindo a experiência 
com a juventude, ambas oriundas 
dos bairros de São Luís, pra ven-
cermos essa eleição”, enfatizou 
o presidente do Solidariedade e 
secretário estadual de Indústria e 
Comércio, Simplício Araújo.

Neto Evangelista recebe
apoio de pastores e líderes 
evangélicos em encontro promovido 
pela deputada Mical Damasceno
O pré-candidato a prefeito de São 
Luís pelo Democratas, deputado 
estadual Neto Evangelista, partici-
pou, na quarta-feira (2), a convite 
da deputada Mical Damasceno, de 
encontro com pastores da Assem-
bleia de Deus e líderes de igrejas 
evangélicas de São Luís.
Durante o evento, Mical fez um ba-
lanço do mandato e anunciou Neto 
como pré-candidato a prefeito de 
São Luís. Para ela, Neto Evange-
lista reúne todos os requisitos para 
desempenhar uma excelente gestão 
à frente da prefeitura da capital 
maranhense.
“O Neto possui uma atuação em 
defesa dos valores ligados às 
igrejas evangélicas e à família. E já 
provou que tem experiência como 
gestor, pois comandou no governo 
Flavio Dino uma das mais bem 
avaliadas secretarias do estado, a 
de Desenvolvimento Social, que 
cuida diretamente das pessoas em 
vulnerabilidade social, mesmo 
princípio seguido pela igreja”, 
justificou.
O pré-candidato a prefeito pelo 
Democratas, de forma emocionada, 
agradeceu a todos pela acolhida e 
disse que o apoio recebido repre-

senta muito na sua caminhada.
Vários pastores de igrejas evangé-
licas ouviram de Neto Evangelista 
suas principais propostas para 
administrar São Luís, especial-
mente aquelas ligadas aos valores 
cristãos.
Do mesmo modo, houve várias 
manifestações de apoio a Neto 
Evangelista. Uma delas, foi a do 

pastor Wilson Santos, da Igreja Ba-
tista Nacional. Antônio José, pastor 
da Igreja Internacional da Graça 
de Deus, disse acreditar que, como 
prefeito, Neto fará a transformação 
que a cidade precisa. O pastor Tar-
cis Damasceno foi outro a ser cate-
górico na afirmação de que “Neto 
será um grande prefeito”.

O pré-candidato à Prefeitura de 
São Luís Duarte Jr (Republicanos) 
se reuniu com vários segmentos 
religiosos, em mais uma edição 
do Bora resolver. Na pauta, ouvir 
a todos e elaborar um plano de 
propostas para a capital.
Um dos primeiros a manifestar 
apoio à pré-candidatura de Duarte, 
o pastor Enos Ferreira elogiou o 
respeito que o deputado destina 
a todos e a capacidade que tem 
para ouvir e dialogar. “Duarte tem 
demonstrado ser uma pessoa ex-
tremamente sensível e temente a 
Deus. Além do seu preparo, além 
da sua força, da sua juventude e 
de ter alguém experiente ao seu 
lado, ele vai ser um prefeito que 
vai ter sabedoria pra olhar os pro-
blemas da cidade”, afirma Enos.
O padre Robério Lima comentou 
sobre o receio que muitos cristãos 
têm para tratar de política, mas 
orientou sobre a importância 
que ela tem para o processo de 
construção da vida plena e citou 
Duarte como exemplo. 
“Nós estamos decididos, nós 
temos lado, e o nosso lado é o 
seu lado. Vamos juntos marchar 
rumo à vitória, batendo de porta 
em porta, falando com o povo de 
Deus, fazendo de você o próximo 
prefeito de São Luís”, afirmou o 
pastor Renan Waynne. 
O vice-governador do estado do 

Maranhão, Carlos Brandão, um 
dos grandes entusiastas da pré-
-campanha de Duarte, mais uma 
vez manifestou a confiança que 
ele tem na vitória em novembro. 
“Não tenho mais dúvida, o Duarte 
vai ganhar essa eleição. Na hora 
que começar os programas eleito-
rais e Duarte começar a mostrar o 
que ele fez e o que ela vai fazer, 
rapidamente nós vamos chegar ao 
primeiro lugar”, acredita Brandão.
Depois de várias sugestões, 
depoimentos, de ouvir autoridades 
e a comunidade, Duarte ratificou 

o compromisso de ter uma gestão 
participativa e que agregue todos 
que desejam contribuir para a 
construção de uma São Luís para 
todos. 
Também estiveram na reunião 
os pré-candidatos a vereadores 
de São Luís Eridan, Gabriel 
Cavalcante, Marisa Rosas, Rosana 
da Saúde, Luana Mendonça e Tay-
nara pelo Republicanos; Kenaz 
Cristian, Missionário Amorim e 
Batista Matos pelo Patriota; Isa-
belle Passinho pelo PTC; e Ronald 
de Sousa pelo PL.

Líderes religiosos declaram apoio à 
pré-candidatura de Duarte à 
Prefeitura de São Luís
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Evento reuniu líderes cristãos de diversos bairros de São Luís 

Pré-candidato a prefeito de São Luís pelo Democratas, deputado 
estadual Neto Evangelista,
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MENSALIDADE R$ 60,00
SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 AS 22H

SÁBADO DAS 8:00 ÀS 12H

FONE: 8839-4760 / 
8265-9425 / 3243-3371

AV. DOS AFRICANOS 
(próximo a barreira eletrônica)

MICRO-ONDAS 

A P R O V E I T E ! ! !

FOTO ILUSTRATIVA

TRATAR 98738-5960R$170,00

VENDO 

EMPREGO PROVISÓRIO 

Precisa-se de pessoa com disponibilidade de trabalho presencial e 
com conhecimentos e experiência  em “Microsoft Office 2013/2019”, 
principalmente Excel e Power Point . Nível de intermediário a avançado. 
Currículos para o e mail  elizssantos936922@gmail.com  ou Whats App 
(98)991572187.
OFERECEMOS: REMUNERAÇÃO FIXA E POR PRODUÇÃO.

Nossa “Ilha Magnética” chega aos 
seus 408 anos. Não nasci aqui, 
mas me considero um ludovicense 
pela admiração, respeito e 
paixão que desenvolvi por nossa 
capital. Cidade de múltiplas 
facetas, que guarda, em cada um 
de seus cantos emblemáticos, a 
história de um povo batalhador, 
amante das letras e senhor de 
seu destino. Lugares que devem 
ter seus encantos passados de 
geração em geração. E são tantos 
ícones históricos que fica difícil 
descrever apenas alguns, correndo 
o risco de esquecermos outros tão 
ou mais importantes. Mas, me 
proponho a esse exercício, em 
homenagem às nossas raízes. 
O que dizer da praça Gonçalves 
Dias, o conhecido Largo dos 
Amores, que, desde 1873, vê 
nascer casais apaixonados. A praça 
é um marco arquitetônico que 
se torna completo por ter ao seu 
redor casarões seculares, como o 
palácio Cristo Rei; e a igreja Nossa 
Senhora dos Remédios, com seu 
estilo gótico imponente. 
A Fonte do Ribeirão, que teria 
sua construção iniciada em 1796, 
como solução da época para o 
saneamento e distribuição de 
água, mas que é conhecida mesmo 
por dar morada a uma serpente 
que, no subterrâneo da Ilha, 
percorre todo seu centro histórico.
A Casa das Tulhas, também 
conhecida como Mercado das 
Tulhas ou Feira da Praia Grande, 
é outro ponto que destaco por 
sua importância comercial e 
histórica. Um labirinto ocupado 
por comerciantes desde o início do 
século XIX. Antes, era um local 
público, onde o lavrador guardava 
suas mercadorias para depois 
vendê-las. Um pedaço marcante 
de um cenário que ajudou no 
desenvolvimento da cidade.
Meu roteiro passa pela praça 
Pedro II, nosso marco zero. 
Foi nesse local, segundo os 
historiadores, que os franceses 
acamparam para fundar a França 
Equinocial. Lá, ergueram o forte 
que se transformou no Palácio dos 
Leões, um dos maiores prédios 
públicos do país, com cerca de 
três mil metros quadrados de área 
construída. E pela praça temos 
ainda a Mãe d’Água, a Igreja da 
Sé, a sede da prefeitura, a sede do 
poder judiciário e tantos outros 
prédios importantes.
São Luís é realmente rica 

historicamente. E alguns pontos 
pouco lembrados dizem tanto 
quanto os grandes monumentos. 
É o caso da Pedra da Memória, 
construída em homenagem à 
coroação de Dom Pedro II, em 
1841. Originalmente situada 
onde hoje é o Liceu Maranhense, 
foi transferida para a avenida 
Beira-Mar, em 1940. Muitos 
talvez nem a percebam com o 
olhar de quem admira um símbolo 
tão significativo. Mas, ela está 
lá. Assim como a Pirâmide de 
Beckman, erguida em homenagem 
a Manuel Beckman, líder da 
revolta que levou seu nome, e 
que aconteceu por insatisfação 
dos habitantes de São Luís com a 
administração colonial.
O teatro Arthur Azevedo é mais 
um espaço que me encanta 
em nossa cidade. Até hoje 
considerado um dos mais belos 
do Brasil, foi construído por 
iniciativa de dois comerciantes 
no século XIX e foi inaugurado 
com o nome de teatro União. 
Só passou a ser chamado pelo 
atual nome no século XX, em 
homenagem a um de nossos mais 
ilustres teatrólogos. Não à toa é 
considerado um dos sete Tesouros 
do Patrimônio Cultural Imaterial 
da capital maranhense.
Poderia citar ainda tantos outros 
lugares históricos – e alguns 
bem peculiares -, como forma 
de expressar meu sentimento 
por São Luís, como: o Convento 
das Mercês; a rua Portugal e seu 
acervo de azulejos; a Fonte das 
Pedras, que teria sido construída 
pelos holandeses, por volta de 
1641; o Largo do Carmo, onde 
fica a igreja do Carmo, construída 
em 1627; e muitos outros. 
Perdoem-me se, em uma 
cidade com tanta história, não 
tenha citado algum espaço ou 
monumento específico. Mas, 
retrato aqueles que me são 
especialmente marcantes. Por 
algumas passagens de minha 
vida, por lembranças que sempre 
guardarei. O que não posso, 
jamais, é deixar de exaltar a 
cidade, sua gente, sua cultura 
e sua gigantesca vontade de 
continuar contribuindo de forma 
expressiva para a constante 
construção da identidade do país.
Parabéns, São Luís! E obrigado 
pela forma como me acolheu e 
a tantos outros que chegam e se 
encantam por ti.

Aulas presenciais na rede
estadual seguem suspensas
A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) divulgou 
o resultado da nova consulta 
realizada com as comunidades 
escolares para saber a opinião 
dos estudantes matriculados em 
escolas da rede estadual, seus 
familiares e professores, acerca 
da volta às aulas presenciais 
nas escolas ligadas à rede 
pública estadual do Maranhão. 
O resultado da pesquisa foi 
anunciado pelo governador Flávio 
Dino, nessa sexta-feira (4), em 
coletiva de imprensa, ocasião 
em que ratificou a decisão do 
Governo do Maranhão em manter 
as aulas presenciais suspensas 
nas escolas da rede publicada 
estadual, até que as comunidades 
optem pelo retorno.
De acordo com dados gerais da 
pesquisa, 54,58% dos votantes 
não concordam com o retorno 
às aulas presenciais, no mês de 
outubro, e 45,42% optaram pelo 
retorno às atividades presenciais. 
Ao todo, 46.109 pessoas opinaram 
na consulta que foi realizada entre 

26 de agosto e 1º de abril, por 
meio do site da Seduc.
Esta é a segunda pesquisa que foi 
realizada na rede pública estadual, 
que contou com aproximadamente 
o dobro do número de votantes 
da primeira consulta realizada na 
rede.
56,1% dos estudantes querem 
o retorno das aulas presenciais, 
enquanto 43,9% não querem. 
Já entre os pais e responsáveis, 
36,3% querem o retorno, enquanto 
63,7% não querem. Na categoria 
professor, 19,6% afirmaram 
querer o retorno, enquanto 80,4% 
não querem a volta às aulas 
presenciais.
“Temos que respeitar, é uma 
insegurança das pessoas. 
Nós consideramos que temos 
condições de avançar no ensino 
híbrido, mas faremos isso junto 
com as comunidades escolares. 
Essa pesquisa foi tabulada e 
vamos repeti-la no final de 
setembro, para avaliar novamente 
a visão da comunidade escolar”, 
pontuou o governador.

De acordo com o secretário de 
Estado da Educação, Felipe 
Camarão, o objetivo destas 
consultas é observar mais de perto 
como está o sentimento de pais e 
estudantes com relação ao retorno 
às atividades presenciais ligadas 
à rede pública. “A previsão era 
de que as atividades presenciais 
fossem retomadas a partir de 10 
de agosto, de forma gradativa. 
Contudo, a primeira consulta 
que realizamos constatamos que 
ainda havia muita dúvida sobre 
essa retomada e agora novamente, 
então decidimos manter as aulas 
não presenciais e possibilitar mais 
tempo para que as comunidades 
escolares continuem a debater. 
Diante disso, seguimos com as 
atividades remotas”, declarou.
Ensino remoto e distribuição de 
chips de dados
Outro ponto em destaque na 
pesquisa foi com relação às 
atividades remotas realizadas 
pela rede de ensino estadual. A 
pesquisa mostrou que 37,67% 
dos estudantes afirmaram que 

conseguiram manter as atividades 
educacionais, mesmo à distância, 
enquanto 67,81% dos professores 
deram a mesma declaração. 
No quadro geral, 48,89% dos 
entrevistados declararam que as 
aulas remotas ajudam a minimizar 
os prejuízos da suspensão das 
aulas, 46,25% afirmaram ter 
participado, mas acreditam que 
tiveram pouco resultado prático 
e 4,86% declararam nunca ter 
participado.
Na ocasião, o governador 
anunciou a distribuição de chips 
de dados para estudantes da 1ª 
e 2ª série do ensino médio. O 
Estado iniciou o processo para 
aquisição de mais de 200 mil 
chips que serão doados a esses 
estudantes, para reforçar o ensino 
remoto realizado nas escolas 
ligadas à rede pública. Em agosto 
deste ano, o Governo iniciou a 
distribuição de 90 mil chips de 
dados aos estudantes matriculados 
na 3ª série do Ensino Médio de 
escolas da rede pública estadual 
do Maranhão. 

Terceira parcela do IPTU 2020 vence 
na próxima quarta-feira 
Os cidadãos que optaram pelo 
parcelamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU 2020) 
poderão efetuar o pagamento 
da terceira parcela, sem juros e 
multas, até a próxima quarta-
feira (9). A Prefeitura de São 
Luís disponibiliza o boleto no 
portal da Secretaria Municipal da 
Fazenda (Semfaz), no endereço 
eletrônico www.semfaz.saoluis.
ma.gov.br.
Desde o ano passado, a 
Prefeitura de São Luís optou pelo 
lançamento digital do imposto. 
Para a emissão do boleto, o 
contribuinte deve ter em mãos a 
inscrição imobiliária do imóvel, 
que pode ser recuperada em 
carnês antigos, ou através do CPF 

do proprietário do imóvel.
De acordo com o secretário 
municipal da Fazenda, Delcio 
Rodrigues, a modalidade de 
lançamento do IPTU tem uma boa 
adesão dos contribuintes. “Apesar 
de ainda termos um alto índice 
de inadimplência, de cerca de 
60%, com o lançamento digital, 
não tivemos o aumento nesse 
índice, então acreditamos que a 
disponibilização dos dados do 
IPTU somente em meio digital 
é eficaz para o município e uma 
comodidade para o cidadão”, 
disse.
Os contribuintes devem se 
manter atentos às orientações 
para emissão do boleto e formas 
de pagamento. Com os dados 

do imóvel em mãos, ao acessar 
o site da Semfaz, o cidadão 
deverá informa-los. Em seguida, 
aparecerá na tela uma barra 
azul com o endereço do imóvel, 
clicar nele, selecionar a parcela 
escolhida, marcar a data de 
vencimento da guia e então, 
imprimir.
As demais parcelas podem 
ser emitidas a qualquer tempo 
no portal da Semfaz. Para os 
contribuintes que não tenham 
a inscrição imobiliária ou o 
CPF vinculado ao cadastro, 
a orientação é que busquem 
o atendimento presencial do 
órgão, nos postos de atendimento 
localizados na sede da Semfaz - 
Avenida Kennedy, n° 1455, Bairro 

de Fátima, aberto de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h, ou 
no Viva - Shopping da Ilha, que 
funciona de segunda-feira a 
sábado, das 12h às 20h.
PAGAMENTO
Contribuintes com CPF ou 
CNPJ vinculados ao cadastro, o 
pagamento poderá ser efetuado 
em qualquer agência bancária. 
Contribuintes sem CPF ou 
CNPJ vinculados ao cadastro, o 
pagamento poderá ser feito nos 
canais de autoatendimento - caixa 
eletrônico, ou pelo App do Banco 
do Brasil. Os boletos também 
podem ser pagos em caixas 
eletrônicos do Banco do Brasil, 
com cartões de outros bancos.

Vereador Dr. Gutemberg cria Leis de 
prevenção e combate ao suicídio
‘Setembro Amarelo’ é o mês 
dedicado às campanhas de 
prevenção ao suicídio. Em 
tempos de pandemia, essa 
temática ganhou mais destaque. 
Com o isolamento social e a 
crise financeira, aumentaram 
as sobrecargas emocionais nas 
pessoas. E isso pode resultar em 
um desfecho trágico.
Para combater o suicídio, o 
médico e vereador Dr. Gutemberg 
Araújo (PSC) elaborou dois 
projetos de Lei: a ‘Semana 
Municipal de Prevenção e 
Combate ao Suicídio’ e a ‘Política 
Municipal de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio’. Os 
dois projetos foram aprovados, 
neste ano, na Câmara Municipal 
de São Luís.
As duas Leis abraçam a ideia da 
Associação Internacional pela 
Prevenção do Suicídio (IASP), 
responsável por criar o Setembro 
Amarelo.
Dr. Gutemberg explica que o 
suicídio é um grave problema 
de saúde pública. E o Município 
também tem papel relevante para 

o tratamento desse transtorno.
“Com a criação da Semana 
Municipal de Prevenção e 
Combate ao Suicídio (Lei 
n°6.742/2020), o assunto passará 
a fazer parte do calendário de 
São Luís. Destaco também que 
nesses projetos, contamos com 
a orientação do amigo e médico, 
Dr. Ruy Palhano, um dos maiores 
especialistas neste assunto no 
Estado. Estamos unidos nessa 
luta a favor da vida”, afirma Dr. 
Gutemberg.
As ações da ‘Política Municipal 
de Prevenção da Automutilação e 
do Suicídio’ (Lei n° 6.743/2020) 
contemplam a realização de 
palestras e seminários para 
orientar à população sobre como 
diagnosticar possíveis suicidas, 
bem como palestras direcionadas 
aos profissionais de saúde para 
qualificá-los; garantir assistência 
psicossocial aos familiares 
e as pessoas próximas das 
vítimas de suicídio; entre outras 
providências.
“É preciso falar sempre sobre os 
cuidados com a saúde mental. 

Uma de nossas sugestões, agora 
transformada em Lei, cria um 
canal de comunicação gratuito 
para atendimento em qualquer 
horário às pessoas em quadro 
depressivo ou inclinadas à prática 
da automutilação e do suicídio”,

disse Dr. Gutemberg.
Segundo a OMS, 300 milhões de 
pessoas vivem com a doença no 
mundo, sendo 11,5 milhões de 
brasileiros. O suicídio é a segunda 
maior causa de morte entre 
pessoas de 15 a 29 anos de idade.

Dr. Gutemberg disse que o suicídio é um grave problema de saúde 
pública

À São Luís dos meus encanto

Carlos Brandão
Vice-governador do Maranhão e vice-presidente nacional do Republicanos 
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Geral

SALAS DE 
VIDEOCONFERÊNCIA
Nesta semana, a OAB/MA entregou 
três novas salas de videoconferência 
para as subseções de Bacabal, Timon 
e Santa Inês. A nova estrutura é 
composta por um espaço privativo 
dentro das subseções, mobiliado 
com mesa, cadeira, notebook e 
acesso à Internet, o que permitirá 
a participação das advogadas e 
advogados destas regiões em sessões e 
audiências virtuais com mais conforto 
e segurança. Até o final do ano, essa 
estrutura também será levada às 
demais subseções.
PEDIDO AO CNJ

A OAB/MA pediu ao CNJ a suspensão 
dos efeitos da Resolução 43/2017, 
de 20/09/2017, referentes à parte que 
faculta aos Magistrados a exigência 
de comprovação de tentativa de 
conciliação por meio de plataforma 
“consumidor.gov” para o acesso à 
Justiça. A Seccional Maranhense 
reiterou que a obrigatoriedade de 
comprovação prévia de tentativa de 
conciliação extrajudicial por meio de plataformas digitais públicas não 
pode ser tomada como requisito necessário para fundamentar o interesse 
de agir no intuito de que o direito de acesso à Justiça e o exercício da 
advocacia não sejam limitados em hipótese alguma.

REUNIÃO COM TJMA
A OAB Maranhão reuniu-se na manhã de hoje, 04, com o presidente 
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival 
Serejo, para solicitar demandas em favor dos jurisdicionados de São Luís 
e providências para dar mais celeridade ao julgamento de processos na 
Comarca de São Mateus. O presidente da OAB/MA, Thiago Diaz, fez 
dois pedidos específicos em prol da classe: um espaço mais amplo para 
a advocacia no Fórum de São Luís em virtude do grande número de 
profissionais que circulam diariamente no local; e providências para dar 
mais celeridade ao julgamento de processos na Comarca de São Mateus, 
que está com muitos processos acumulados em virtude da existência de 
apenas uma vara na cidade e que conta com a atuação de apenas um juiz.
100 NOVOS PROFISSIONAIS
Na última segunda-feira (31), a Seccional Maranhense recebeu 100 
novas advogadas e advogados, que firmaram o compromisso de 
exercer a advocacia com base no juramento da classe jurídica. Mais 
uma vez, a solenidade aconteceu virtualmente, pela plataforma Zoom 
e com retransmissão no YouTube, por conta da pandemia causada pelo 
coronavírus.
30 ANOS DO CDC
Para celebrar essa história, a OAB Maranhão promoverá a Conferência on-
line “30 anos do Código de Defesa do Consumidor: desafios para proteção 
do consumidor em tempos de crise”. Serão 12 palestras transmitida pela 
plataforma Zoom nos dias 09, 10 e 11 de setembro, totalizando 20 horas 
de conteúdos ministrados por grandes nomes da área. As inscrições para 
o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo site da ESA. Elas são 
gratuitas para a advocacia e custam R$ 30,00 para estudantes e R$60,00 
para profissionais de outras áreas.

oab é notícia

SERVIÇO 
DE LAVA 

JATO

Lavagem Geral   |   
Aspiração   |   Silicone 
no painel   |   Pretinho
SIMPLES: R$ 20,00   |   

LAVAGEM COM CERA: 
R$ 25,00

Fones: 9 8456-0728; 
9 8787-3883

Endereço: Rua da 
Estrela, número 28, 

Vila Embratel

SINDICATO DOS TAXISTAS E CONDUTORES DE 
AUTOMÓVEL DE ALUGUEL DO ESTADO DO 

MARANHÃO (SINCLOINTEM) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SINDICATO DOS TAXISTAS E CONDUTORES DE 
AUTOMÓVEL DE ALUGUEL DO ESTADO DO MARANHÃO 
– SINCLOINTEM.  CONVIDA TODOS OS TAXISTAS E 
ASSOCIADOS PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SERÁ DIA 11 DE 
SETEMBRO DE 2020 AS 11:00 H, NA RUA ALFA CRUCIS, 
114, RECANTO VINHAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-
MA.

Att.
A Diretoria

 

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

001/2020

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO de TUNTUM/MA, nos termos do que dispõe os Arts. 16, 20 e 34 
do Estatuto do Partido e legislação eleitoral vigente, CONVOCA todos os seus 
convencionais, para participarem da Convenção Municipal a ser realizada 
em 13 de setembro de 2020, no Ginásio Poliesportivo Orfileno Arruda Léda, 
localizado na Praça de Eventos no Conj. Frei Carlos, s/n, Centro, com início às 17 
horas e com término às 23 horas, para deliberar sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA

1) Escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições 
majoritárias;
2) Escolha dos candidatos ao cargo de Vereador nas eleições proporcionais;
3) Deliberação sobre propostas de coligações majoritárias com outras 
agremiações partidárias;
4) Analisar e aprovar os planos e proposições de atuação política ou de governo 
dos seus candidatos;
5) Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador;
6) Designação do representante da coligação majoritária e dos Delegados que 
irão atuar perante a Justiça Eleitoral;
7) Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 

02 de setembro de 2020
JOSINALDO CARVALHO BÍLIO

Presidente da Comissão Provisória

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

001/2020

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 
de TUNTUM/MA, nos termos do que dispõe os Arts. 16, 20 e 34 do Estatuto do 
Partido e legislação eleitoral vigente, CONVOCA todos os seus convencionais, para 
participarem da Convenção Municipal a ser realizada em 13 de setembro de 2020, 
no Ginásio Poliesportivo Orfileno Arruda Léda, localizado na Praça de Eventos no 
Conj. Frei Carlos, s/n, Centro, com início às 17 horas e com término às 23 horas, 
para deliberar sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA

1) Escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições 
majoritárias;
2) Escolha dos candidatos ao cargo de Vereador nas eleições proporcionais;
3) Deliberação sobre propostas de coligações majoritárias com outras agremiações 
partidárias;
4) Analisar e aprovar os planos e proposições de atuação política ou de governo 
dos seus candidatos;
5) Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador;
6) Designação do representante da coligação majoritária e dos Delegados que irão 
atuar perante a Justiça Eleitoral;
7) Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 

02 de setembro de 2020
JOSINALDO CARVALHO BÍLIO JÚNIOR

Presidente da Comissão Provisória

Comunidade quilombola dos Lençóis 
Maranhenses recebe qualificação da Setur
Com vocação para a fabricação 
de cocada, doce de buriti e caju, 
representantes das comunidades 
quilombolas dos povoados de 
Santa Cruz, Santo Antônio, 
Marcelino e Cantinho, do polo 
turístico Lençóis Maranhenses, 
receberam curso de manipulação 
de alimentos na quinta-feira e 
ontem (3 e 4). 
O secretário de Turismo, Catulé 
Júnior, destacou a importância 
da qualificação profissional nas 
comunidades quilombolas no 
Maranhão. “É essencial que os 
nossos cursos cheguem a todos 
os polos turísticos, temos um 
portfólio de cursos de diversas 
áreas que abarcam também 
alimentos e artesanato, aproveito 
para destacar a importância 
dos fazeres e saberes da cultura 
tradicional”, explicou o gestor de 
turismo. 
Oferecido pela plataforma de 
qualificação EAD (Educação a 
Distância), o curso ministrado 
não conseguiu ser assistido 
de forma online pelos alunos 
portanto a Superintendência 
de turismo do Polo Lençóis e 
Delta em Barreirinhas definiu 
por oferecer o curso de forma 
presencial visando facilitar, 
contemplar e certificar os 
inscritos. 
Segundo o superintendente 
de Turismo do Polo Lençóis e 
Delta, Junior Mota, na retomada 
da qualificação profissional 
está sendo adotado um modelo 
híbrido de ensino, com aulas em 
EAD e presenciais, seguindo 
os protocolos sanitários. 
“As aulas de qualificação 
profissional permanecerão 
ocorrendo de forma virtual e, 

só estão ocorrendo atividades 
presenciais com número limitado 
de alunos, de forma a garantir o 
distanciamento social”, explicou 
o superintendente. 
O aluno quilombola Fábio dos 
Santos Barbosa, do povoado 
Santa Cruz, agradeceu à Setur 
pelo aprendizado e falou sobre 
as mudanças após o curso. “A 
partir do curso iremos mudar 
nossas maneiras de manipular 
os alimentos, pois não sabíamos 
sobre as doenças transmitidas 
através da contaminação e 
aprendemos como evitá-las. Foi 

muito enriquecedor” afirmou o 
aluno.
CONTEÚDO
Durante as aulas no primeiro dia, 
foram abordados temas como 
a importância da higiene dos 
manipuladores, boas práticas 
na cozinha, como higienizar 
os alimentos, as principais 
doenças transmitidas através da 
contaminação e como evitá-las, 
sobre a reutilização do óleo na 
cozinha.  
Já o segundo dia, foi o momento 
de desenvolver os cuidados com 
a saúde dos manipuladores, 

uso dos equipamentos de 
proteção individual (EPI), 
como descongelar os alimentos, 
conserva-los na geladeira, e 
foi feita uma exposição prática 
de como fazer as soluções 
sanitizantes.  
Todo o material didático foi 
disponibilizado gratuitamente 
aos alunos, que ainda receberam 
certificado ao final do curso. 
As inscrições do terceiro ciclo 
de cursos EAD acontecerá em 
setembro, por meio do site: www.
maisqualificacaoturismoead.com.
br

Qualificação profissional nas comunidades quilombolas, dos Lençóis

MOB intensifica 
fiscalização em 
ferryboats durante 
feriado prolongado
A Agência Estadual de 
Mobilidade Urbana e Serviços 
Públicos (MOB), em conjunto 
com a Empresa Maranhense 
de Administração Portuária 
(Emap), Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros entre 
outros órgãos, irá intensificar 
operação de fiscalização durante o 
período do feriado prolongado da 
Semana da Pátria no transporte de 
ferryboat.  
O plano inclui combate à 
superlotação das embarcações, 
reforço policial e orientação 
de tráfego. Equipes da Emap 
e da MOB estarão disponíveis 
durante todo o feriado para prestar 
informações e orientar sobre o 
fluxo de embarque e desembarque 
nos terminais da Ponta da Espera 

e do Cujupe.
SERVIÇO AQUAVIÁRIO
Diariamente, está sendo 
disponibilizada para a população 
18 viagens diárias de ferryboat, 
nove no sentido Terminal da 
Ponta da Espera/Cujupe e nove no 
sentido Cujupe/Terminal da Ponta 
da Espera.      
Para o período do feriado 
prolongado, a MOB está 
disponibilizando mais uma 
embarcação, o Ferry Boat São 
José, que após seis meses em 
reforma, voltou a operar para 
atender a demanda de viagens 
extras nesse período, puxando 
a fila de quem não conseguiu 
adquirir passagem antecipada. 
Após o feriado, será inserido no 

quadro de viagens mais quatro 
horários diários entre São Luís e 
Alcântara, chegando a 22 viagens, 
sendo 11 no sentido Terminal 
Ponta da Espera e 11 no sentido 
contrário. 
Segundo o presidente da MOB, 
Lawrence Melo, as ações serão 
intensificadas no sentido de 
proporcionar mais segurança 
e conforto para os usuários do 

ferryboat.  
“Temos consciência da grande 
demanda de pessoas para esse 
feriado prolongado. E para 
garantir que tudo ocorra dentro 
do padrão, a MOB vai intensificar 
a fiscalização em conjunto com 
todos os outros órgãos para 
garantir segurança e a prestação 
de serviço adequado aos nossos 
usuários”, disse Lawrence Melo.

Serviços de ferryboat terão fiscalização reforçada no feriadão

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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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

Presa em Vargem Grande mulher 
que se passava por oficial de Justiça

AIDÊ ROCHA

Um casal foi preso por policiais 
militares, na quinta-feira (3), no 
município de Vargem Grande, 
suspeito pelo crime de estelionato. 
Durante os golpes, a mulher, que 
é moradorado bairro do Turu, em 
São Luís, se passava por oficial de 
Justiça. 
Conforme a Polícia Civil, eles 
foram capturados, após denúncias 
recebidas pelo disque-denúncia, 
informando que o casal estaria 
praticando golpes e portando 
documentos falsos. No dia 26 de 
agosto deste ano, ambos, também, 
estiveram no quartel solicitando 
apoio da Polícia Militar, para 
executar um mandado de busca 
e apreensãoa fim de apreender 
um automóvel com pendências 
na Justiça. Na quinta (3), os dois 
entraram novamente em contato 
com a PM para execução de outro 

mandado. 
Foi neste momento, de acordo 
com os policiais, que a suspeita 
se apresentou como oficial de 
Justiça e mostrou documento falso 

à guarnição, que, ao fazer buscas 
no veículo em que ela estava, 
encontrou outros documentos 
falsificados e o mandado usado no 
quartel na semana anterior. 

Um revólver calibre 38, com cinco 
munições intactas; dois veículos, 
uma Ranger e um Sandero; dois 
mandados de busca e apreensão 
falsos, sendo um em nome da 
Justiça do Estado do Maranhão e 
outro pela Justiça Federal do Rio 
Grande do Norte; uma procuração 
de veículo falsificada; a quantia 
de R$ 1.790,50; dois celulares; 
um crachá funcional de Oficial de 
Justiça falsificado do TJ/MA; e 
cinco bolsas, foram encontradas 
com o casal. 
Antes de ser levada à Delegacia 
de Vargem Grande, a mulher 
teria tentado subornar os policiais 
com a quantia de R$ 1.700. 
Segundo polícia, os dois deverão 
responder, também, pelos crimes 
de usurpação de função pública, 
falsificação de documento público, 
porte ilegal de arma de fogo, 
falsidade ideológica e tentativa de 
suborno. 

A suspeita, que estava acompanhada por um homem, aplicou golpe até na PM do município

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Casal usava documentação falsa para aplicar golpes; até a PM foi 
vítima da dupla

Uma operação da Polícia Federal, 
na manhã de ontem (4), contra o 
tráfico de drogas, cumpriu cinco 
mandados de busca e apreensão 
nos estados do Piauí e Maranhão. 
Na ocasião, uma pessoa foi presa 
por porte ilegal de arma de fogo. 
Segundo a PF, a operação 
intitulada “Manzuá II” teve 
como objetivo reprimir grupo 
de traficantes de drogas atuantes 
no litoral do estado do Piauí.Um 
efetivo de 30 policiais federais 
participou da ação que ocorreu nas 
cidades de Araioses, no Maranhão; 
e Parnaíba e Ilha Grande, no Piauí. 
As investigações, conforme a PF, 
são desdobramentos da operação 
Manzuá que apurou crime de 
cultivo ilícito de maconha na zona 
rural da Ilha Grande. O grupo 
identificado atua na região norte 

do estado do Piauí, inclusive 
fornecendo drogas em presídios. 
A participação de agentes 
públicos, lotados em órgão 
estratégicos da segurança, onde 
teriam acesso a informações 
privilegiadas a respeito de 
investigações policiais com 
a finalidade de dificultar a 
persecução penal dos membros da 
quadrilha, também foi descoberto 
durante as investigações. 
Os investigados serão indiciados 
pelos crimes de associação para 
o tráfico, associação criminosa, 
tráfico de drogas, divulgação de 
dados sigilosos, além de outros 
crimes que forem identificados 
no decorrer do cumprimento das 
buscas.
A Operação foi denominada 
“Manzuá II” em referência à 

armadilha de captura de peixes 
utilizada por pescadores locais, 
fazendo alusão ao constante 

trabalho da polícia federal para 
prevenir e reprimir o tráfico de 
drogas. (AIDÊ ROCHA)

Operação da PF foi deflagrada em cidades do Piauí e no Maranhão

Polícia Federal realiza buscas no MA e PI
em operação contra o tráfico de drogas

Padrasto é preso suspeito de 
estuprar enteadas em Paço do Lumiar

Jovem morre em 
confronto com 
a PM na zona rural 
de São Luís 
Na quinta-feira (3), um jovem 
morreu durante confronto com 
policiais militares, no bairro 
Cruzeiro de Santa Bárbara, 
zona rural de São Luís. Ele foi 
identificado como Paulo Vitor 
Carvalho, de 18 anos. 
De acordo com informações da 
PM, uma guarnição do 6º Batalhão 
da Polícia Militar fazia rondas na 
região, quando algumas pessoas 
relataram terem sido vítimas de uma 
tentativa de assalto por um grupo.
Iniciada as buscas pelos suspeitos, 
os policiais encontraram dez 
pessoas, sendo que uma delas 
disparou, assim que os militares 
se aproximaram. Os PM reagiram 
acertando Paulo Vitor no pescoço 
e no tórax. Ele morreu no Hospital 
Clementino Moura, o Socorrão II.  
Durante a ação, oito conseguiram 
fugir e um foi detido. Trata-se de 
Josué Marques Araújo, que estava 
em posse de uma espingarda tipo 
bate-bucha, com uma munição 
deflagrada. 
Com o suspeito morto, a polícia 
apreendeu uma escopeta calibre 
28, com uma munição deflagrada. 
O preso foi levado à Delegacia da 
Cidade Operária, onde foi autuado 
em flagrante. (AR)

Um homem de 40 anos foi 
preso, nessa sexta-feira (4), em 
cumprimento a mandado de 
prisão, pelo crime de estupro de 
vulnerável contra duas enteadas 
dele. No momento da prisão, ele 
trabalhava em um supermercado 
no bairro do Cohatrac, em São 
Luís. 
O crime, segundo as investigações 
da Polícia Civil, já ocorria desde 
2018, em uma residência no bairro 
da Pindoba, na cidade de Paço 
do Lumiar. As vítimas têm 6 e 12 
anos de idade. 

De acordo com informações do 
delegado de Paço do Lumiar, 
Sidney Oliveira, o caso foi 
denunciado à polícia pelas tias 
das meninas, após elas contarem 
que estavam sendo abusadas pelo 
padrasto.
 “Conseguimos fazer o 
encaminhamento das crianças para 
serem submetidas a exames de 
conjunção carnal. O da menina de 
12 anos deu positivo. Com isso, 
tivemos elementos suficientes para 
pedir a prisão preventiva dele”, 
explicou Oliveira. 

Conforme o delegado, a mãe 
da criança, ao que tudo indica, 
desconhecia os abusos, mas as 
investigações continuam para 
esclarecer totalmente o caso. 
Em depoimento, o padrasto teria 
dito que a companheira sofre 
de problemas mentais, fato que 
também deverá ser averiguado 
pela polícia. 
Depois dos procedimentos 
necessários, o homem foi 
encaminhado ao sistema 
penitenciário, onde permanecerá 
à disposição do poder judiciário.  
(AR) 

Briga de vizinhos termina com 
um morto na Cidade Olímpica
Uma briga entre vizinhos acabou 
em morte, no bairro da Cidade 
Olímpica, em São Luís, na noite de 
quinta-feira (3). A pessoa que morreu 
foi identificada como Nivaldo dos 
Santos Mesquita, de 31 anos. 
De acordo com informações 
repassadas à polícia, Nivaldo 
e o vizinho, identificado como 
Francisco Gomes da Silva, tinham 
uma desavença antiga. No dia 

do crime, eles iniciaram uma 
discussão e ambos acabaram 
lesionados. 
Segundo testemunhas, armado 
com uma faca, Nivaldo partiu em 
direção ao vizinho, que conseguiu 
segurá-lo pelo braço, mas terminou 
o atingindo no abdômen. Ele não 
resistiu ao ferimento. Francisco 
também acabou esfaqueado na 
região do tórax. 

Ambos foram socorridos por 
populares e encaminhados ao 
Hospital Clementino Moura, o 
Socorrão II. 
Depois de liberado do hospital, 
Francisco foi levado à sede da     
Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP), na 
Beira-Mar, onde foi autuado em 
flagrante pelo crime de homicídio. 

(AR)

Mais de 145 mil maranhenses já
estão recuperados da Covid-19

Boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado nessa sexta-feira, 
4, informa que 145.305 maranhenses já estão recuperados da Covid-19. 
Segundo a SES, foram registrados 1.335 novos casos do coronavírus, 
sendo 104 na Ilha de São Luís, 27 em Imperatriz e 1.204 nas demais 
regiões do estado.
Já faleceram 3.488 pessoas e com isto o número de casos ativos é de 
8.259 e os casos totais somam 157.052 pessoas. NO total, até hoje, 
3.347 profissionais de saúde foram infectados, e, destes, 3.266 estão 
recuperados 62 faleceram.
Dez óbitos foram registrados no boletim dessa sexta. Nenhum ocorreu 
nas últimas 24 horas. Foram computados 3 óbitos em Imperatriz, 3 em 
Codó e 1 óbito nos municípios de Balsas, Caxias, São Luís e Timon, 
cada um.

Governo abre oferta de exploração de
mais de 700 blocos de petróleo e gás 

Decreto presidencial estabeleceu a oferta de 708 blocos exploratórios 
e três áreas na área de petróleo e gás. Segundo o governo federal, 
há 57 empresas inscritas interessadas em investir nessa exploração, 
contemplando desde companhias de pequeno e médio porte até os 
grandes companhias internacionais do setor de petróleo e gás.
O governo afirma que os investimentos privados no setor irão propiciar 
a atratividade de investimentos, além de fomentar a geração de novos 
postos de trabalho e incrementar as receitas públicas. O governo afirma 
investimentos público privados serão o grande motor da retomada 
econômica no pós pandemia. 

Pioneiro no uso de cloroquina contra 
Covid-19 é denunciado na França por 
promover o remédio 

O médico infectologista francês Didier Raoult, um dos pioneiros 
no uso de cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19, 
foi denunciado pela Sociedade de Patologia Infecciosa de Língua 
Francesa (Spilf). A acusação é de que ele promoveu indevidamente o 
medicamento.
“Confirmamos que houve uma denúncia ao conselho departamental 
das Bocas do Ródano do Colégio de Médicos, mas a Spilf não quer se 
manifestar sobre o assunto enquanto durar o caso”, disse uma porta-voz 
da Sociedade na quinta-feira (3).
Até agora, não há comprovação científica de que a cloroquina seja 
eficiente no combate ao coronavírus. Ainda assim, alguns países e 
líderes mundiais, entre eles o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 
promovem abertamente o uso do medicamento.
Segundo o jornal Le Figaro, a entidade critica o médico por promover 
a hidroxicloroquina “sem que a ciência tenha estabelecido claramente 
nenhum dado preciso a respeito, o que supõe uma infração das 
recomendações das autoridades de saúde”.

Bolsonaro pede que donos de 
supermercados tenham ‘patriotismo’ e 
baixem os preços

Com receio do risco de inflação, 
o presidente Jair Bolsonaro 
afirmou, nesta sexta-feira, 4, 
que tem buscado associações 
de supermercados para tentar 
baixar os preços de produtos 
que compõem a cestas básica. 
Ele ponderou que não pretende 
dar “canetada em lugar 
nenhum”, nem interferir na área 
econômica. O comentário foi 
feito durante viagem a Registro 
(SP).
“Está subindo arroz, feijão? 
Só para vocês saberem: já 
conversei com intermediários, 
vou conversar logo mais com a 
associação de supermercados”, 
disse o presidente. “Estou 
conversando para ver se os 

produtos da cesta básica aí... 
estou pedindo um sacrifício, 
patriotismo para os grandes 
donos de supermercados para 
manter na menor margem de 
lucro”.
Na mesma conversa, Bolsonaro 
indicou que tem receio do risco 
de inflação. “Não é no grito, 
ninguém vai dar canetada em 
lugar nenhum... porque veio o 
auxílio emergencial, o pessoal 
começou a gastar um pouco 
mais, muito papel na praça, a 
inflação vem”, declarou. “A 
melhor maneira de controlar a 
economia é não interferindo. 
Porque se interferir, dar 
canetada, não dá certo”. 

Caixa abre neste sábado para saques
do FGTS e auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal 
abrirá 770 agências neste sábado 
(5), das 8h às 12h, para atender 
os beneficiários do auxílio 
emergencial e do saque de até 
R$ 1.045 do FGTS.
Poderão fazer o saque 
em espécie do FGTS os 
trabalhadores com data de 
nascimento entre janeiro e abril.
Além disso, os beneficiários do 
auxílio emergencial nascidos em 
setembro também poderão sacar 
o dinheiro nas agências. Esse 
pagamento abrange beneficiários 
que receberão a 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª 
parcela, dependendo do mês 

de liberação do auxílio pelo 
Ministério da Cidadania (veja 
tabelas abaixo).
No estado de São Paulo, serão 
164 agências abertas, sendo 73 
na região metropolitana e 36 na 
capital. A relação de agências 
que pode ser conferida no site 
do banco: www.caixa.gov.br/
atendimento.
A Caixa afirma que todas as 
pessoas que procurarem o banco 
durante o funcionamento das 
agências serão atendidas e que 
não é preciso chegar antes do 
horário de abertura.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Edivaldo 
Holanda Junior

Neste 7 de setembro vamos comemorar 
mais uma data magna da nossa Pátria. 
Diferente dos falsos patriotas, que são servis 
aos interesses de potências estrangeiras, 
acredito que o verdadeiro patriotismo 
reside, sobretudo, no amor à nossa terra e 
no respeito aos direitos dos cidadãos. 
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Homenagem a São Luís

PÁG. 10

PÁG. 11

Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

São Luís: a capital de
todos os maranhenses

No dia 8 de setembro São Luís completa 
408 anos de fundação. Nossa ilha bela, de 
encantos naturais e belezas arquitetônicas, 
chega neste aniversário uma quatrocentenária 
remoçada, moderna, inclusiva e certamente, 
também, mais humana e preparada para 
acolher com dignidade mais de 1 milhão 
de pessoas que aqui vivem e os turistas 
que querem conhecer suas belezas. 
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5
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Decisões contrárias do TJ acabam favorecendo devedor
PÁG. 4

Cervicalgia. Como a
Osteopatia pode ajudar
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Nhozinho Santos
é reinaugurado  
por Edivaldo após 
maior reforma da 
sua história
O prefeito Edivaldo Holanda Junior reinaugurou o Estádio 
Municipal Nhozinho Santos neste sábado (5), após reforma 
estrutural que modernizou o ‘Gigante da Vila Passos’, 
como é popularmente conhecido o estádio que completa 
70 anos no próximo mês. A reinauguração integra as 
comemorações pelos 408 anos de São Luís, celebrado dia 
8 de setembro. O estádio passou pela maior reforma de 
sua história que contemplou desde a troca do gramado, 
nova iluminação, entre outros serviços que tornaram 
a arena esportiva mais bonita e moderna.  PÁG. 5

CASO MONTE LÍBANO – PARTE 12

Edivaldo, a primeira-dama Camila Holanda e auxiliares do prefeito na inauguração do novo estádio Nhozinho Santos

Com investimentos, 
empregos e 
confiança, MA se 
destaca no cenário 
econômico nacional
Uma agenda de empregos, obras, investimentos públicos e confiança do setor privado. Esse é o momento que o Maranhão vive, ainda em 
meio à pandemia do coronavírus. O cenário coloca o estado numa posição diferenciada em relação à agenda econômica nacional. 

PÁG. 3

PERSEGUIDOS PELA 
VERDADE OU SEGUINDO 
COM A VERDADE? 
EFÉSIOS 4.14-15
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HONÓRIO MOREIRA

O programa Cheque Minha Casa aquece o setor da 
construção civil

Secretário Carlos Lula preocupado com a população, 
que anda ‘baixando a guarda’

Entrevista
“Definitivamente 
não estamos 
no final da 
pandemia”, diz 
Carlos Lula
Secretário da 
Saúde fala sobre 
o enfrentamento 
realista da pandemia, 
o plano Celso Furtado 
e as novas fases de 
flexibilização no setor 
cultural

União partidária 
mostra força de
Duarte rumo à 
Prefeitura de S. Luís

Na sexta-feira (4), mais um importante ato 
político marcou a pré-candidatura do deputado 
estadual Duarte Jr (Republicanos). O evento 
reuniu a sociedade civil e autoridades políticas. 

PÁG. 15

Frente de apoios escolhe Duarte Jr para a 
Prefeitura de São Luís

TRAGÉDIA NO JARACATI

Quase um ano 
após acidente, 
sobreviventes
e familiares das 
vítimas clamam 
por justiça

                                            PÁG. 16

O vice-governador Carlos 
Brandão, acompanhado de 
secretários de Estado, fez a 
entrega de obras do programa 
Mutirão Rua Digna, nos bairros 
Coqueiro e Vila Fecury II, 
em São Luís, na manhã desse 
sábado, 5. As entregas se 
somam a várias outras que 
estão sendo realizadas em 
comemoração aos 408 anos 
da capital maranhense. 

PÁG.15

Em entrevista ao Jornal Pequeno, o secretário de Estado da Saúde, Carlos 
Lula, avaliou a crise sanitária no estado. Ele destacou que todas as medidas 
tomadas foram bem estudadas. Mesmo contabilizando quase 80 dias com taxa 
de transmissão menor que 1, Lula alertou que a população não pode baixar a 
guarda, porque “definitivamente, não estamos no fim da pandemia”.  

PÁG. 13

São Luís 408

BAIRROS DA CAPITAL RECEBEM
OBRAS DO ‘MUTIRÃO RUA DIGNA’

Brandão com secretários estaduais na entrega das obras



*** Duas adesões ruidosas 
movimentaram os últimos dez 
dias e animaram o cenário político 
da sucessão do prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior: a decisão da 
ex-governadora Roseana Sarney, 
de levar o MDB dela, de João 
Alberto, Roberto Costa, Hildo 
Rocha... a apoiar Neto Evangelista, 
e a desistência da pré-candidata 
Detinha, do PL, esposa de 
Josimar de Maranhãozinho, para 
se engajar à pré-campanha e 
posterior campanha de Duarte Jr!!! 
As redes sociais, blogs, tuiteiros, 
‘instagranzeiros’ ‘se regozijaram’ 
na ‘luta’ pelos seus interesses!!! E o 
que não faltou foi a ‘velha’ baixaria, 
condenável sob todos os aspectos, 
hoje, quando a população quer e 
precisa saber é o que o candidato 
está pensando em fazer por São 
Luís!!! Quantas mudanças de 
posição, mudança de lado político, 
traições, coisas inacreditáveis já 
se viu no Maranhão!!! Não tem 
conta!!! Quem algum dia poderia 
imaginar que Epitácio Cafeteira, o 
mais ferrenho adversário – inimigo 
político mesmo – de José Sarney 
poderia se juntar a ele para tornar-
se governador do Maranhão, num 
acordo muito conveniente para os 
dois???!!! Ou que o ex-presidente 
Lula, que execrava a imagem de 
Sarney e Roseana publicamente, 
em palanques, jornais e televisões, 
poderia ‘ressuscitar’ o ‘velho 
cacique’, estendendo-lhe as mãos 
e dando uma sobrevida ao Império 
finalmente destronado por Flávio 
Dino em 2014???!!! Exemplos temos 
de sobra!!! O máximo que se pode 
fazer, hoje, para não ser hipócrita, é 
analisar, avaliar as perdas e danos!!!
 
*** E, no entender do Dr. Pêta, Neto 
Evangelista, aliado com Roseana 
Sarney, João Alberto e ‘Cia Ltda’, 
com o aval do grande rival dos Sarney, 
Weverton Rocha, perde muito mais 
do que Duarte Júnior com sua aliança 
com Detinha/Josimar!!! Mesmo 
porque tudo que falam de Josimar 
até hoje nunca foi provado nem lhe 
resultou em qualquer sanção judicial!!! 
Como perderia também Carlos 
Madeira, apoiado por dois secretários 
de Flávio Dino: Simplício Araújo e 
Jefferson Portela!!! Como daria para 
imaginar, principalmente Portela, 
aliado com Roseana Sarney???!!! 
E olha que ele esteve na casa dela 
tentando costurar a ‘aliança’ em favor 
de Madeira!!! Quem disser que os 
interesses de uma eleição não ‘cegam’ 
pode internar com camisa de força!!!
 
*** Portanto, o apoio de Roseana/
MDB a Neto/Weverton, a meu ver, 
é muito ruim para o pré-candidato 
do DEM!!! Mas ao menos ele vai 
ter um bom tempo de televisão para, 
se quiser, tentar explicar o que será 
difícil seus eleitores entenderem!!! 
Enquanto Duarte, que agora tem 
musculatura com PL, Avante, 
Patriotas, Republicanos e PTC, terá 
tempo suficiente de televisão para, se 
for também o caso, explicar a aliança 
com Detinha/Maranhãozinho, que, 
convenhamos, é muito mais fácil de 
fazer entender do que uma ligação 
com inimigos de várias décadas!!! 
Enfim, o jogo agora vai ser jogado e 
lambari será pescado!!!
 
*** Duarte Júnior terá tempo, 
inclusive – e se quiser – para explicar 
a grande patifaria que tentaram fazer 
com ele, manipulando o psicológico 
do seu pai para tentar fazê-lo sair 
candidato a vereador em Paço do 
Lumiar!!! Já tinham produzido, 
inclusive, folders do “DUARTE 
PAI”!!! O objetivo era descontruir 
o discurso do pré-candidato do 
Republicanos, de que não pertence 
a família de políticos!!! A trama 
maquiavélica foi descoberta, Dr. 
Pêta denunciou no Colunaço, há uns 
três domingos, e hoje o próprio pai 
de Duarte, num COMUNICADO 
público, mostra que a ‘arapuca 
maquiavélica’ fracassou!!! 
“Comunico a todos os meus 
amigos e amigas que NÃO sou 
pré-candidato a vereador em Paço 
do Lumiar. Nunca disputei uma 
eleição em minha vida e não vou 
disputar as eleições em 2020. Meu 
objetivo é dedicar todas as energias 
e ajudar o meu filho Duarte Jr em 
sua pré-candidatura à Prefeitura 

de São Luís. Estou dedicado 
exclusivamente à missão dele de 
garantir uma prefeitura presente 
na vida das pessoas. Agradeço a 
compreensão e o apoio de todos 
nesta luta. Muito obrigado. Vamos 
juntos por nossa Ilha do Amor. 
HILDÉLIS DUARTE”!!!
 
*** A propósito, a aliança com cinco 
partidos pela candidatura de Duarte 
Jr já possui mais de 200 postulantes 
à Câmara Municipal de São Luís, 
segundo informa a assessoria do 
deputado ex-presidente do Procon-
MA e do Viva!!! O pré-candidato do 
Republicanos permanece em segundo 
lugar nas pesquisas nas eleições 
na capital, que são lideradas pelo 
deputado federal Eduardo Braide!!! E 
tem o forte apoio do vice-governador 
Carlos Brandão!!!
 
*** Enquanto isso, a baixaria ‘deita 
e rola’ nos bastidores de uma certa 
campanha!!! Interessante é que 
tudo acontece dentro da própria 
base do governo!!! Estrategistas de 
um certo candidato enveredaram 
pelo submundo da ‘sacanagem’, 
produzindo textos apócrifos e 
peças para WhatsApp com ataques 
a concorrentes do mesmo campo 
político!!! Os ataques rasteiros 
atingem também, de forma indireta, o 
senador Weverton Rocha, o deputado 
Juscelino Filho, o vice Brandão, o 
deputado Josimar, o presidente da 
Famem, Erlanio Xavier; o presidente 
da Assembleia, Othelino Neto, e o 
deputado estadual Roberto Costa!!! 
O material, inclusive, segundo postou 
um blog local, seria divulgado por 
gente do próprio partido do pré-
candidato da base de Flávio Dino, 
como um certo jornalista histórico 
militante da agremiação, com dois 
empregos no governo que lhe 
renderiam “uma dúzia de pilas”!!! 
E o pré-candidato, que patina nas 
pesquisas, parece avalizar a conduta, 
“implodindo qualquer chance de 
diálogo no segundo turno da disputa 
em São Luís”!!!

*** ‘Deu ruim’ a tentativa de 
Edinho Lobão de ‘tomar’ o PSL 
do vereador Chico Carvalho!!! 
Depois de ‘milhões’ de argumentos 
apresentados em Brasília, o 
presidente nacional do partido 
garantiu Chico na Presidência do 
PSL no Maranhão!!! Aí um gaiato 
comentou: “Edinho quis tomar o 
partido, mas acordou tarde demais..., 
só 9h”. hahahahahahahaha!!!

*** Pois é..., Edinho já queria chegar 
mostrando sua marca!!! Pretendia 
‘chacoalhar’ com vários dos acordos 
políticos feitos por Chico Carvalho 
no Maranhão!!! Verdade!!! Queria 
rever três em cada dez acertos para 
formar coligações nos municípios 
maranhenses!!! Não conseguiu!!!
Garantido por Brasília, Chico 
Carvalho desautorizou Edinho a 
falar pelo PSL!!! “Não procedem os 
rumores de que haveria mudanças 
na direção do partido”, sapecou 
Carvalho!!! E se não tivesse acordado 
antes da 9, Chico ia ‘dançar’, porque o 
filho de Lobão já estava caminhando 
a passos largos!!! “Daremos uma 
dimensão estadual ao PSL. O 
vereador Chico Carvalho está muito 
empenhado em na sua reeleição em 
São Luís e vai ficar como presidente 
de honra do nosso partido. Isso não 
quer dizer que ele não participará 
das decisões. Vou compartilhar com 
o Chico todas as decisões do partido. 
Não tenho arrogância de impor 
minhas ideias”, declarou Edinho, já 
‘ditando as regras’!!!
 
*** Diante da repercussão negativa, 
o filho de Lobão reagiu com uma 
nota à imprensa e disse que havia 
sido convidado pela Direção 
Nacional do PSL para assumir o 
Diretório Estadual no Maranhão, e 
que, “de logo e antes de qualquer 
resposta ao convite”, ele teve 
conversas e entendimentos com 
Chico Carvalho!!! Edinho garantiu 
que Carvalho, na presença de 
testemunhas, disse que iria renunciar 
o mandato de presidente do PSL, 
abrindo espaço para ele comandar o 
partido!!! No entanto, afirmou que foi 
surpreendido com uma nota de Chico 
Carvalho dizendo, “em suma, não 
procederem os rumores publicados na 
imprensa de que haveria mudanças 
na direção estadual”!!!
“A política prescinde realmente da 

obediência ‘ao jogo democrático’, 
como declara a referida ‘nota de 
esclarecimento’ (de Carvalho). Mas 
tal ‘jogo’ também exige lealdade e 
manutenção da palavra empenhada. 
A postura do atual presidente, cujo 
mandato termina em abril de 2021, 
poderia fazer suscitar em alguns 
a necessidade de ocorrência de 
Intervenção na Direção Estadual, 
em razão de desacordos com as 
orientações da Direção Nacional 
do PSL. Possibilidade, de minha 
parte, que de já afasto. Nunca 
ingressaria num partido sob o 
estigma da discórdia ou da cizânia 
político-partidária. Mantenho-me 
sereno – na certeza da correção das 
minhas ações – e certo de que os 
legítimos interesses do Partido Social 
Liberal, de crescer e se fortalecer 
no Maranhão, hão de prevalecer”, 
concluiu Edinho!!!
 
*** É, meu amigo, o ‘Fator 2022’ 
continua cada vez mais presente!!! 
Agora quem surpreende é o secretário 
Carlos Lula (SES), dizendo, com 
todas as letras, em entrevista ao blog 
do John Cutrim, neste fim de semana, 
que tem interesse em disputar a 
sucessão do governador Flávio 

Dino..., e que seu nome, pode, sim, 
ser colocado nessa lista!!! “Existe um 
legado a ser defendido no Maranhão. 
Nunca tivemos tantas obras, tanto 
investimento em educação, saúde 
e segurança pública, disse Lula. 
Existe um projeto político diferente 
do que se via no estado há muitas 
décadas. Vale a pena se juntar com 
quem representa exatamente o oposto 
do que defendemos? Com quem 
representa o que há de mais antigo e 
obscuro na política? O grande líder 
tem sucesso porque vai ao encontro 
do que a situação e o tempo pedem. 
Ele sabe o momento oportuno de 
agir, e o de não fazer nada. Temos um 
grande líder no Governo do Estado. E 
se for para defender esse legado e não 
permitirmos retrocessos, serei, sim, 
candidato. Mas não em defesa de um 
projeto pessoal. A sociedade deu uma 
resposta muito clara em relação aos 
projetos tradicionais que tomaram 
de conta do debate político, mas essa 
ânsia por renovação não pode ser 
preenchida com uma classe política 
que negue as nossas instituições, 
que afronte a nossa democracia. Se 
ser candidato significar trabalhar 
pelas pessoas e trabalhar em prol 
de um projeto político coerente e de 

justiça social, sim coloquem meu 
nome nessa lista. Caso contrário, 
vou contribuir com a população 
maranhense de outras formas”, disse 
Carlos Lula!!! ‘Rapá’!!!
 
*** Das redes sociais!!!
“Para EVITAR aglomeração, os 
shoppings vão ser seus horários de 
funcionamento REDUZIDOS”!!!
“Para EVITAR aglomeração, o 
horário de votação nas sessões 
eleitorais será AMPLIADO em uma 
hora”!!! VÁ ENTENDER!!!

*** Rapaz, essa galera do escracho 
não tem jeito mesmo..., perde o 
amigo, mas não perde a piada!!! No 
evento político do Itaqui-Bacanga, 
quinta-feira, à noite, quando foi 
anunciado o nome do pré-candidato 
a vice-prefeito de São Luís na 
chapa do ex-juiz Carlos Madeira, o 
bombeiro Jeremias Freire, um gaiato 
comentou numa ‘roda’: “Rapaz, esse 
vice do Madeira é bom........... beiro, 
hahahahahahahahahahaha!!!
 
*** Rapaz, e o ‘inseto-assessor-
parlamentar”!!!??? Pois é..., o ‘cabra’ 
‘tomou todas’, sábado retrasado, 
dormiu no sofá e quando acordou e 
tentou ir para o quarto deparou com 
a porta trancada a chave pela ‘cara-
metade’!!! Zangado, ‘partiu’ para a 
feira do Vinhais, onde comprou 3kg 
de camarão, 1 peça de filé, verdura, 
tempero do ‘Edu Guedes’, botou 
tudo na maça do carro e quando já 
ia voltar para casa encontrou uma 
“galera do mal”...!!! Meu amigo, dali 
para o bar do Leo foi ‘um pulo’!!! 
A “atualização dos papos” entrou 
pela noite, prolongou-se pela manhã, 
tarde e foi até a noite de domingo, 
com o ‘inseto’ já chamando tudo 
quanto é “urubu de meus louros”!!! 
Até aí o ‘repórter’ do Dr. Pêta soube 
informar; agora, como ficaram as 
compras na mala é outra história, 
hahahahahahaha!!!
 
*** Em entrevista exclusiva ao Jornal 
Pequeno na edição deste domingo, 
o secretário da Saúde, Carlos Lula, 
alerta a população para não baixar 
a guarda porque, “definitivamente, 
a pandemia não acabou”!!! E tem 
razão!!! Em Presidente Dutra, por 
exemplo, segundo informações que 
chegam ao Dr. Pêta, vários pacientes 
contaminados lotam o hospital 
macrorregional..., outros foram 
transferidos para São Luís!!!
 
*** Um ‘Pêtanauta’ ‘emeiou’ ao 
Colunaço pedindo que levasse 
a público a sua avaliação sobre 
os últimos acontecimentos sobre 
eleições em São Luís!!! Diz ele: 
“Chamou a atenção o fato de o MDB 
de Roseana não apoiar o sobrinho 
dela, Adriano Sarney (PV), o último 
remanescente da família com 
mandato. O MDB estava oscilando 
entre o candidato do Solidariedade, 
Carlos Madeira, e Neto Evangelista. 
Adriano sequer foi cogitado.
Também chamou a atenção o fato 
de que o deputado Wellington tenha 
sido preterido pelo Senador Roberto 
Rocha (PSDB). Afinal, o natural seria 
que seu partido, o PSDB, o apoiasse 
na empreitada. Não foi o caso. 
Rocha vai apoiar Eduardo Braide, 
do Podemos. Descartado da disputa, 
imaginamos que Wellington já esteja 
arrumando as malas em busca de 
outro partido.
Os motivos de Roberto Rocha 
são mais fáceis de compreender 
abstraindo-se a questão partidária. O 
senador quer definir as eleições logo 
no primeiro turno, visto que Braide 
já lidera as pesquisas de intenção 
de voto com folga. Wellington foi 
sacrificado numa decisão vertical 
que caracteriza os partidos de matiz 
conservadora. A candidatura de 
Braide é a que mais expressa a 
polarização entre esquerda e direita 
no Maranhão. Braide projeta Roberto 
Rocha ao mesmo tempo em que se 
projeta para 2022.
A preterição de Adriano Sarney me 
parece um caso em que a família 
busca viabilidade política depois 
da grande derrota eleitoral, seguida 
de diáspora dos aliados. Mas será 
que acreditam que, vitorioso, Neto 
Evangelista desgrudará de Flávio 
Dino? É estranho o caráter híbrido 
de uma candidatura que reúne 
apoiamentos tão contraditórios.
O que seria mais factível nessa 
estratégia divisionista seria provocar 
o segundo turno. Mas Braide 

está mais próximo do projeto de 
Bolsonaro no Estado do que os 
outros candidatos. E os Sarney estão 
com Bolsonaro. É como se a família 
Sarney estivesse compartilhando da 
mesma estratégia do condomínio do 
governador”.
 
*** E pra fechar...
 
Totalitarismo neoliberal

O neoliberalismo, em sua mutação 
pós-fascista, transformou o homem 
– ser falante mortal – em capital 
humano, em consumidor consumido, 
devedor permanente de sua própria 
vida, perdedor e m todos os registros 
do vínculo social com a “vida 
matável” sem luto e sem compaixão.
Com sua política corrosiva, ele 
desacelerou todos os pactos sociais 
em um processo de liquefação, 
reduzindo a democracia e suas 
instituições a puros simulacros que 
progressivamente vão perdendo sua 
eficácia política, interrompendo as 
garantias constitucionais.
As contradições do neoliberalismo 
fizeram com que todos os projetos 
da modernidade relacionados à 
experiência da verdade como uma 
transformação coletiva entrassem em 
um severo colapso, com o capitalismo 
impondo – sem legitimidade – 
uma gestão econômica repressiva 
desrespeitando Povo, Nação e Estado.

(Antônio Carlos Lua – Jornalista)

PETINHADAS
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Mistérios
*** Quem é o pré-candidato a 
prefeito que está permitindo que um 
jornalista de sua equipe baixe o nível 
da pré-campanha, produzindo textos 
apócrifos e peças para WhatsApp 
contra adversários seus, ‘ampara-
do’ por dois cargos no estado que 
lhe dão ao menos “doze mil pilas” 
mensais???!!!
 
*** Qual socialite está sendo 
chamada de ‘Flor de Lis’, a deputada 
federal pelo Rio de Janeiro acusada 
de matar o próprio marido e fazer 
verdadeiras ‘orgias’ no seu templo 
religioso???!!!

*** Qual é a adjunta financeira 
de uma nova gestão municipal da 
‘Grande Ilha’, que, como primeira 
orientação à gestora titular, sugeriu a 
demissão do “ex-cara-metade”???!!! 
E olha que a ‘dita-cuja’, para ‘fugir’ 
do “sistema de folha do TCE”, saiu 
de um cargo comissionado que já 
exercia no município, para virar 
contrato irregular, acumulando inde-
vidamente cargo público ao assumir 
simultaneamente um outro posto em 
secretaria de Estado!!! Ai dela se o 
‘ex’ for vingativo!!!
 
*** Quem foi o blogueiro que 
‘entornou todas’ no ‘Ferreiro’, e, 
como era ‘Quintaneja’, foi parar no 
Tapera, onde subiu no palco, cantou, 
desafinou mais que Rubens Jr, fez 
discurso e quando percebeu as vaias 
voltou pra mesa e zzzzzzzzz???!!! 
Sorte que o garçom, muito caridoso, 
arranjou uma almofada para acomo-
dar a cabeça do ‘versátil’, hahahahah-
ahahahaha!!!
 
*** Quem são os verdadeiros 
responsáveis pelo incêndio no prédio 
do Calhau, que causou prejuízos para 
mais de 60 apartamentos???!!! Se a 
Promotoria do Idoso for atrás pode 
descobrir que “há mais coisas entre o 
céu e a terra do que supõe a nossa vã 
filosofia”!!!
 
*** Qual pré-candidato a vice-pre-
feito revelou, no ato político de sua 
apresentação, essa semana, que na 
infância costumava ir para o banheiro 
com revistas da Avon para ‘derramar 
o óleo”???!!! Hahahahahahahah-
aha!!!
 
*** Qual município da ‘terrinha’, 
cheio de cercas, em que um ‘veim’ 
competente emplacou de vez no 
gosto do povão???!!!
 
*** E aí, será que dessa vez ‘Pai 
Nagib’ acerta em suas previsões 
eleitorais???!!!
 
*** Quem foi o idealizador e disse-
minador de um vídeo mentiroso que 
rodou nas redes para tentar prejudicar 
o pré-candidato à reeleição de verea-
dor Marcial Lima???!!! A polícia re-
cebeu a denúncia do próprio Marcial 
e está no encalço do meliante!!!

WWW.JORNALPEQUENO.COM.BR

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS

2012 - Edivaldo derrota 
Castelo em acirrada disputa 
no segundo turno

Nas eleições de 7 de outubro de 2012, oito candidatos disputaram 
a Prefeitura de São Luís: o prefeito João Castelo (PSDB), Edivaldo 
Holanda Júnior (PTC), Eliziane Gama (PPS), Washington Luiz (PT), 
Tadeu Palácio (PP), Marcos Silva (PSTU), Haroldo Sabóia (PSOL) e 
Ednaldo Neves (PRTB).
Na votação do primeiro turno, o deputado federal Edivaldo Holanda 
Júnior, candidato da coligação “Muda São Luís” (PCdoB, PDT, PSB 
e PTC), saiu na frente: obteve 186.184 votos (36,44%) contra 156.320 
votos (30,60%) dados ao prefeito João Castelo.
Eliziane Gama ficou em terceiro lugar com 70.582 votos (13,81%), 
seguida de Washington Luiz (56.328 votos - 11,02%), Tadeu Palácio 
(24.608 votos - 4,82%) e Marcos Silva (11.007 votos - 2,15%).
Obtiveram menos de 1%: Haroldo Sabóia (4.074 votos - 0,8%) e 
Ednaldo Neves (1.810 votos - 0,35%).
Ao longo da campanha, tanto Holanda quanto Castelo buscaram se 
associar à presidente da República, Dilma Rousseff (PT). Castelo, 
mesmo sendo do PSDB, chegou a afirmar em seu programa eleitoral 
que passou a ser “um fã” de Dilma.
A campanha para a Prefeitura de São Luís também marcou a derrota 
da candidatura apoiada pela governadora, Roseana Sarney (PMDB), 
e pelo ex-presidente Lula. Os dois apoiavam o vice-governador do 
Estado, Washington Luiz Oliveira, do PT, que terminou em quarto 
lugar no primeiro turno.
SEGUNDO TURNO – Aos 34 anos de idade, o deputado federal 
Edivaldo Holanda Júnior (PTC) foi eleito prefeito de São Luís no 
segundo turno, realizado no dia 28 de outubro. Ele obteve 280.809 
votos (56,06%), derrotando o prefeito João Castelo (PSDB), que 
obteve 220.085 votos (43,94%).
O Jornal Pequeno saiu com esta manchete na capa: ‘Edivaldo vence 
Castelo e renova oposição em São Luís’.
Edivaldo de Holanda Braga Júnior, então deputado federal e vereador 
do município de São Luís por duas vezes, chegou à Prefeitura em 
2012, tornando-se o mais novo ocupante do cargo para o qual se 
elegeu com o apoio de quatro partidos: PTC, PCdoB, PDT e PSB.

Capa do Jornal Pequeno, edição de 29 de outubro de 2012, 
segunda-feira.

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

Tragédia no Jaracati 

Quase um ano após acidente, sobreviventes 
e familiares das vítimas clamam por justiça
Na madrugada do dia 8 de setembro de 2019, 
um Corolla voou da Avenida Carlos Cunha 
e caiu em cima de um grupo de pessoas, 
causando a morte de três delas

O motorista do veículo chegou a ser preso, 
foi levado ao Complexo de Pedrinhas; mas, 
naquele mesmo ano, acabou solto com a 
condição de usar tornozeleira eletrônica

LUCIENE VIEIRA

Na próxima terça-feira (8), vai completar um 
ano do acidente registrado na Rua Um, do 
bairro do Jaracati, em São Luís, que custou a 
vida de cinco pessoas. Os quase 365 dias após 
a tragédia são lembrados pelos sobreviventes 
e familiares das vítimas, com dor e saudade. 
“Dói na carne. Até hoje tenho um mal-estar 
que não sei onde me enfiar para diminuir”, 
descreveu a pescadora desempregada e uma das 
que escapou, Pedrolina Pereira. “Depois que 
meu filho morreu, eu morro um pouco a cada 
dia”, disse o microempresário Marcos Augusto 
Durans, pai de Henrique Martins Durans Neto, 
que não resistiu depois de ter sido atingido pelo 
Corolla, que voou da Avenida Carlos Cunha, 
caindo em cima de um grupo que comemorava 
um aniversário. Agora, com o responsável 
pela tragédia em liberdade, os sobreviventes e 
familiares daqueles que morreram só querem 
uma coisa: justiça. 
O acidente ocorreu na madrugada de um 
domingo – 8 de setembro de 2019.               
Victor Yan Barros de Araújo tinha naquela 
data 25 anos. Ele dirigia um Corolla branco, de 
placa PMG-5258, que voou da Avenida Carlos 
Cunha, caiu na Rua Um e atingiu várias pessoas 
que estavam na frente de uma residência, 
comemorando o aniversário de uma criança de 
sete anos. O Corolla bateu em uma árvore, em 
motocicletas, e em seguida foi de encontro ao 
grupo de pessoas. Morreram as primas Carla 
Correa Diniz, de 40 anos, e Tiana Naid Alvez 
Correa, 32; Henrique Martins Durans Neto, 
conhecido como “Gordo”; além de Maurício 
Andrey Soares e Ana Lourdes, que estavam 
como passageiros do Corolla.
Victor Yan chegou a ter a prisão preventiva 
decretada pela Justiça. Mas o acusado ficou 
semanas internado no Hospital São Domingos, 
em São Luís, com escolta policial. À época, 
segundo relatado por policiais militares, no 
boletim de ocorrência, o motorista do Corolla 
apresentava sinais de embriaguez, mas se negou 
a fazer o teste de bafômetro e exame de sangue. 
No dia do acidente, Victor Yan apresentava 
apenas ferimentos leves, o que levou o Ministério 
Público do Maranhão (MPMA) a desconfiar da 
internação do motorista. 
PROCESSO CONCLUÍDO E 
VICTOR YAN EM LIBERDADE
O caso Victor Yan foi parar na 2ª vara do 
Tribunal do Júri, cujo titular é o juiz Gilberto 
de Lima Moura. O promotor de Justiça 
Agamenon Batista de Almeida Júnior, da 
2ª vara do Tribunal do Júri, sustenta que o 
motorista estava alcoolizado; e, por isso, teria 
provocado o acidente. “O processo foi concluído 
em dezembro de 2019, quando Victor foi 
pronunciado pelos cinco crimes de homicídio. 
Teve também as nove lesões corporais e o crime 
de dano. Quando saiu essa decisão, Victor 

Yan recorreu com os advogados dele para o 
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). 
Victor foi solto em dezembro do ano passado, e 
colocado tornozeleira eletrônica nele”, informou 
Agamenon Batista, ao revelar que até hoje 
Victor utiliza tornozeleira eletrônica. 
O motorista do Corolla foi pronunciado a júri, 
no dia 19 de dezembro de 2019. O promotor 
enfatizou que Victor Yan é o responsável pelo 
acidente. “Ele dirigiu embriagado. Victor deve 
ser submetido ao plenário do Tribunal do Júri, 
que é o órgão competente para julgar os crimes 
dolosos contra a vida. O que o réu cometeu 
foram crimes dolosos”, informou Agamenon 
Almeida. 
De acordo com o Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA), o caso foi remetido em 
conclusão para o gabinete do desembargador 
João Santana, no dia 27 de agosto de 
2020, aguardando deliberação do referido 
desembargador relator. 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
No dia 19 de novembro de 2019, houve uma 

audiência de instrução, na sede do Fórum 
Desembargador Sarney Costa, no Calhau. 
Um total de 15 testemunhas foi intimado 
para prestar depoimento, mas somente oito 
compareceram. Victor Yan esteve presente 
durante a audiência. Mas ele teria sido ouvido 
pelo juiz Gilberto de Moura Lima, apenas no 
dia 26 do mesmo mês. 
PROTESTO 
Dois dias após o acidente, moradores do 
Jaracati realizaram um protesto para reivindicar 
melhorias na área que aconteceu o acidente. A 
manifestação parou o trânsito nas principais 
avenidas de São Luís. Em seguida, foi realizada 
uma reunião da população com a Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), 
na qual ficou acertada a construção de uma 
mureta para a proteção do lado direito da 
Avenida Carlos Cunha e a colocação de agentes 
de trânsito na região. A mureta foi colocada, e 
hoje os moradores da Rua Um disseram que não 
há reclamação em relação à grade de proteção.

“Eu vou a Brasília, procurar o STJ, fazer ‘zoada’ em outra instância”
A declaração é do pai de Henrique Martins 
Durans Neto, o microempresário Marcos 
Durans, que disse estar inconformado com a 
soltura de Victor Yan. “Na Justiça de São Luís, 
eu não vou ter justiça. Há muita coisa errada. 
No dia da tragédia, alteraram a cena do crime. 
Tinha droga no Corolla. Os ocupantes do 
veículo estavam todos embriagados”, contou 
Marcos, que é dono de um restaurante em São 
Luís. Henrique morou na casa 88 da Rua Um, 
por 20 anos. Atualmente, o imóvel está vazio. 
Marcos disse que devido à tragédia, ele tem 
dificuldades de vender ou alugar a residência. 
O pai de Henrique informou que Victor 
Yan nunca foi de fato parar numa cela. “Ele 
ficou internado por 30 dias, no Hospital São 
Domingos. Depois, foi levado para o Centro 
de Triagem do Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas, e ficou na enfermaria. Victor já 
cometeu cerca de 26 atos de infrações, com o 
uso da tornozeleira eletrônica, pois há quem já 
o tenha visto dirigindo por São Luís, fora de 

hora. Meu filho está morto, enquanto Victor 
leva uma vida normal”, disse Marcos Augusto, 
revoltado.
Sobre as infrações, ao Jornal Pequeno, o 
promotor Agamenon Batista informou que 
quem faz o monitoramento da tornozeleira 
eletrônica é a Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária (Seap). “Quando 
fui comunicado de três infrações, me 
manifestei pela decretação da prisão preventiva 
de Victor Yan. Isso foi em fevereiro ou março 
deste ano”, informou Agamenon. 
A TRAGÉDIA
Marcos Durans disse que estava dormindo em 
sua casa, quando foi acordado por um sobrinho 
dizendo: “Tio, acorda, Henrique está morto”. 
O dono de restaurante declarou que não teve 
coragem de ver o corpo do seu filho, no local 
do acidente. “Meu filho foi lançado pelo carro 
e bateu a cabeça num poste de energia, caindo 
em seguida no chão. Até hoje, há marcas do 

sangue dele no asfalto da Rua Um. Henrique 
teve fratura na bacia, perfurou o fígado, baço e 
o pulmão.
A pescadora Pedrolina Pereira, de 42 anos, 
uma das nove pessoas que ficaram feridas 
no acidente, disse que quebrou sete costelas, 
passou por cirurgia, e ficou internada no 
Hospital Clementino Moura, o Socorrão 
2. “Moro em frente ao local do acidente, 
exatamente onde ocorria a festa e onde o carro 
caiu. Hoje, tudo que quero é justiça”, declarou 
emocionada Pedrolina. 
Ana Maria Alves Correia é mãe de Tiana Naid 
Alvez. “Minha filha deixou três filhos, um 
de 14 anos, outro de 12 e outro de 7. Devido 
à morte de Tiana, moram os três comigo, no 
Garapa. Lutamos na Justiça, também, para que 
Victor Yan pague pensões a eles. Meu coração 
está partido, nada trará minha filha de volta, 
mas esperamos pelas pensões”, informou Ana  
Maria. 

Clarice e Marcos Durans são pais de Henrique Neto, morto no acidente; Pedrolina é uma das 
sobreviventes: os três têm apenas um desejo, justiça

Cinco pessoas morreram durante o acidente supostamente provocado por Victor Yan, que 
estaria embriagado

“Desespero motiva censura”, diz 
deputado Márcio Jerry sobre ação 
de Flávio Bolsonaro
O deputado federal Márcio 
Jerry atribuiu, ontem, 5, a 
‘desespero’ a ação movida pelo 
senador Flávio Bolsonaro para 
impedir que a TV Globo veicule 
documentos relacionados ao 
suposto esquema de ‘rachadinha’ 
montado em seu gabinete, 
quando ele ainda atuava como 
deputado na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj). 
Na noite de sexta, a juíza 
Cristina Feijó expediu liminar 
estabelecendo a proibição da 
divulgação de informações sobre 
o caso pela emissora.
“Desespero de Flávio e censura 
inaceitável. Primeiro censuraram 
o [jornalista] Luís Nassif; agora 
censuraram a Globo...‘Passa 
boi passa boiada’”, recordou 
o parlamentar, referindo-se à 
decisão da Justiça do Rio que 
também impediu que o Jornal 
GGN divulgasse informações 
sobre supostas irregularidades 
cometidas pelo Banco BTG 
Pactual, fundado pelo atual 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes.

Por meio de notas, diferentes 
associações ligadas aos 
profissionais de imprensa, 
como a Associação Nacional 
de Jornais (ANJ), Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI) 
e Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo 
(Abraji), reiteraram repúdio 
ao cerceamento do direito da 
sociedade de ser livremente 
informada.
Esta semana, o Grupo de 
Atuação Especializada 
no Combate à Corrupção 
(Gaecc), do Ministério Público 
Estadual do Rio, concluiu as 
investigações, também sigilosas, 
sobre o filho do presidente Jair 
Bolsonaro. Elas foram abertas 
em julho de 2018, depois que 
um relatório do Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) descobriu 
uma movimentação atípica 
de R$ 1,2 milhão na conta de 
Fabrício Queiroz, ex-assessor 
de Flávio na Alerj e operador do 
esquema criminoso.

Marcial Lima registra notícia-crime
na Seic para combater “fake news”
O vereador Marcial Lima, por meio de uma notícia-crime, pede 
a punição de uma quadrilha, segundo ele, formada por pessoas 
contratadas que estariam espalhando mentiras nas redes sociais nesta 
pré-campanha 2020, em São Luís.
Garante Lima que dois suspeitos já foram identificados. Para Marcial, 
tem um grupo de pessoas pagas só com o objetivo de denegrir, na 
“internet”, a imagem de pré-candidatos nas eleições deste ano.
Marcial Lima procurou o Departamento de Crimes Eletrônicos da 
Seic e, em depoimento, disse que foi vítima do grupo criminoso que 
viralizou um vídeo de 2015 do município de Paço do Lumiar, o qual 
apresenta o seguinte título: “Marcial Lima tinha sido expulso do Bairro 
Parque dos Nobres, em São Luís”.
“É mentira! Não tenho nenhum vínculo com as pessoas que estão 
no vídeo. Nunca fui hostilizado nas comunidades de São Luís, como 
vereador, como jornalista e radialista. Sempre fui muito bem tratado”, 
afirmou o parlamentar.
Na Seic, o vereador esteve com o delegado Odilardo Muniz Filho, que 
se interessou e promete investigar o caso. Duas pessoas serão ouvidas 
após o feriadão, suspeitas de integrarem a quadrilha virtual.
Marcial Lima quer saber quem são os líderes do grupo e se tem 
algum “político de mandato por trás das mentiras que não devem ser 
compartilhadas”.
Na semana que vem, Marcial Lima vai procurar a Polícia Federal para 
registrar uma ocorrência e apontar nomes dos dois suspeitos que podem 
integrar uma quadrilha intermunicipal.

Sintomas persistentes de covid podem
afetar nove em cada dez infectados

Um estudo do Centro de Controle 
de Doenças Americano (CDC) 
aponta que nove em cada dez 
infectados pela covid-19 ainda 
sentem reflexos da contaminação. 
O trabalho é confirmado por 
relatos de pelo menos cinco 
médicos paulistas, que tratam 
pessoas que contraíram o novo 
coronavírus, ouvidos pelo 
Estadão. Eles apontam a ida ao 
consultório de pacientes que 
tiveram a doença nesse período 
de seis meses de pandemia e 
permanecem com sintomas 
como fadiga, dores no corpo, 
perturbação visual e perda de 
olfato e do paladar por até três 
meses.
"Ainda tenho uma fraqueza, o 
corpo parece que está travado", 
conta o marceneiro João Soares 
Pereira, de 54 anos, que teve 
a doença em maio e ficou 
25 dias no hospital, 12 deles 
entubado, em Ribeirão Preto. 
"Eu tinha obesidade, estava 
com 110 quilos, mas não tinha 
pressão alta", lembra. Já com 
a oxigenação recuperada, ele 
contou que ainda sente a fadiga. 
Quase três meses depois do 
diagnóstico, ele disse que, na 
época, foi surpreendido pela 
contaminação. "Eu me assustei 

bastante, principalmente quando 
falaram da entubação. É bem 
preocupante", disse o marceneiro, 
que já voltou ao trabalho, apesar 
do sintoma persistente.
PESQUISA APONTA 
PROBLEMAS DE 
SAÚDE PERSISTENTES
As queixas de sintomas 
crônicos deixados pela doença 
foram analisadas por hospitais 
americanos e citadas em 
trabalho compilado pelo CDC, 
organismo do governo americano 
que acompanha a evolução da 
pandemia. O CDC mostra que de 
292 entrevistados entre 14 a 21 
dias após a data do teste que deu 
positivo, 94% (274) relataram 
sintomas persistentes. Esse 
levantamento foi realizado nos 
EUA, durante o período de 15 
de abril a 25 de junho de 2020, 
com entrevistas por telefone de 
uma amostra aleatória de adultos 
acima de 18 anos que tiveram 
um primeiro teste positivo de 
reação em cadeia da polimerase-
transcrição reversa (RT-PCR, 
o padrão ouro dos testes) para 
Sars-Cov-2, em uma consulta 
ambulatorial em um dos 14 
sistemas acadêmicos de saúde de 
13 Estados dos EUA.
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Cargo de assessor jurídico de Carolina é
inconstitucional, aponta MP
Publicado em 7 de setembro de 2020 às 9:55 | Comentar

O Procurador-geral deJustiça, Eduardo Nicolau, assinou a Ação

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.
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“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.



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

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(Sema) assinaram, na manhã desta quarta-feira, 2, um acordo de cooperação técnica
que permite o acesso ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). O documento foi assinado
pelo procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau; pelo secretário de estado de Meio
Ambiente, Diego Rolim; e pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio
Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural (CAO-UMA), Fernando Barreto.

O Cadastro Ambiental Rural é uma ferramenta de registro público eletrônico obrigatório
para todos os imóveis rurais. O sistema integra informações das propriedades e posses
rurais referentes a Áreas de Preservação Permanente (APP), de uso restrito, de Reserva
Legal, remanescentes de florestas e outras formas de vegetação nativa. Essa base de
dados permite o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico além
do combate ao desmatamento.

O documento assinado nesta quarta-feira também prevê o acesso do Ministério Público
aos sistemas e bases de dados de licenciamento ambiental existentes na Sema. O
acordo não prevê o repasse de recursos financeiros entre as instituições e tem prazo de
vigência indeterminado.

Para Fernando Barreto, o documento é um marco na transparência ambiental, pois
permite o compartilhamento de informações públicas entre o MP e a Secretaria de Meio
Ambiente. “Isso vai encurtar o tempo de conhecimento das informações e quanto mais
rápido se conhece as informações mais depressa se pode verificar se há
desconformidades e tentar corrigi-las”, explicou.

O secretário Diego Rolim afirmou que o trâmite das informações será facilitado, por não
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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.



MP Eleitoral debate medidas sanitárias com partidos
Por Zeca Soares 07/09/2020      

Membros do Ministério Público Eleitoral (MPE) participarão de reunião, na próxima sexta-
feira (11), às 11 horas, para tratar sobre assuntos relacionados a protocolos e medidas
sanitárias contra a pandemia da covid-19 nas eleições de 2020.

O encontro também terá a participação de representantes do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão (TRE/MA) e da Vigilância Sanitária, além de presidentes de partidos políticos.
A reunião será realizada no auditório do TRE/MA, com uso de proteção individual.

Segundo o procurador regional Eleitoral, Juraci Guimarães Júnior, a finalidade da
participação dos partidos na reunião é a democratização da discussão, “a fim de que eles
possam colocar suas observações, que serão analisadas pelos agentes públicos de saúde.
Com a participação dos partidos também se pretende que haja maior cumprimento por
parte das agremiações das normas que serão estabelecidas, evitando futuras sanções”,
disse.

Além disso, ele afirma que não é objetivo do Ministério Público proibir a propaganda
eleitoral. “Pelo contrário, ela é fundamental no regime democrático para melhor escolha
do cidadão, mas que ela seja exercida com respeito à saúde e à vida da população durante
a pandemia”, finalizou.
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Em Paço do Lumiar, MP investiga Fred Campos por abuso
de poder econômico após denúncia de que pré-candidato
a prefeito distribuiu títulos de terra
Por Daniel Matos • domingo, 06 de setembro de 2020

Fatos relatados à Promotoria, ocorridos no bairro Parque Horizonte, configuram crime eleitoral e envolvem a Secid

  0 comentário
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Distribuição de títulos de terra de casa em casa no bairro Parque Horizonte

O Ministério Público do Maranhão instaurou procedimento para apurar denúncia de que o pré-candidato a prefeito
de Paço do Lumiar Frederito Campos e os pré-candidatos a vereador Lourinho da Van e Rafael Neves distribuíram
título de
propriedade a uma moradora do bairro luminense Parque Horizonte. O ato foi apontado como abuso de poder
econômico e pode resultar em grave penalidade aos envolvidos.

Por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), o Governo do Estado do
Maranhão fez a regularização fundiária no bairro Parque Horizonte. Quando foram emitidos os títulos de terra, Fred
Campos, Rafael Neves e Lourinho da Van, os dois últimos pré-candidatos a vereador, foram flagrados entregando
os documentos de casa em casa, situação vista com.estranheza pela população.

Pela aparente gravidade, o fato denunciado pode, em tese, crime eleitoral. O MPMA anunciou que vai requerer a
coleta de mais subsídios necessários para que o caso seja julgado pela Justiça Eleitoral. Para tanto, resolveu
converter a Notícia de Fato nº 001365-507/2020 em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com
fulcro nos arts. 72 e 79 da Lei Complementar nº 75/93, no art. 27, § 3º, do Código Eleitoral, na Portaria PRE/MA nº
64/2020 e na Portaria PGR/PGE nº 01/2019, pelo prazo de 60 dias, podendo ser fundamentadamente prorrogado,
com o fim de apurar eventual abuso de poder econômico e elucidar a sua autoria.

Com o intuito de obter mais elementos que fundamentem a denúncia, a promotora Nadia Veloso Cerqueira,
responsável pela investigação, determinou, de início, a adoção de diligências como a autuação e o registro dos
fatos, o encaminhamento de cópia da denúncia à Procuradoria Regional Eleitoral, identificação da página do
Instagram onde onde foi postada a fotografia do servidor Carlito Reis em companhia de Rafael Neves no bairro
Parque Horizonte, fazendo a respectiva juntada nos autos, notificação da cidadã Maria José de Sousa, moradora do
Parque Horizonte, para prestar esclarecimentos na Promotoria Eleitoral no próximo dia 8, notificação dos servidores
da Secretaria de Estado das Cidades Carlito Reis, coordenador de Articulação Institucional, e Wagner Cruz Silva, a
comparecer na Promotoria Eleitoral no próximo dia 10 para prestar esclarecimentos, inclusão nos autos da certidão
de filiação partidária de Fred Campos, Rafael Neves e Lourinho da Van, dentre outras providências.



MP aponta irregularidade na criação de cargo de assessor jurídico em Carolina

 

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.
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Cinco pessoas morreram por conta do acidente na Avenida Carlos Cunha no bairro Jaracaty, em São Luís (MA) — Foto: Reprodução/TV Mirante/Rafael Cardoso/G1 MA

Após um ano, familiares ainda esperam Justiça por parentes
atropelados no Jaracaty, em São Luís
Cinco pessoas morreram após o motorista Victor Yan Barros sair da pista e atingir uma área residencial, em 9 de setembro do
ano passado.

Por Rafaelle Fróes e Rafael Cardoso, G1 MA — São Luís, MA
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dente que matou cinco pessoas no bairro Jaracaty, em São Luís, o caso segue tramitando na Justiça do Maranhão e sem
previsão para um julgamento. O acidente aconteceu em 8 de setembro de 2019.

O motorista que causou o acidente, Victor Yan Barros de Araújo, responde ao processo em liberdade. Ele é acusado de
homicídio doloso, principalmente porque policiais constataram sinais de embriaguez no momento do acidente. A defesa tenta
provar que ele não havia consumido bebida alcoólica na noite do acidente.

No dia 22 de junho, a Justiça concedeu a permissão para Victor retirar a tornozeleira eletrônica quando realizar exames médicos.
É o único momento em que o acusado é autorizado a retirar o aparelho, que é obrigado a usar desde o dia 20 de dezembro de
2019, quando conseguiu um alvará de soltura, após passar quase dois meses no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

há 14 minutos
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Victor Yan de Barros Araújo é suspeito de ter causado o acidente que matou cinco pessoas no Jaracaty em São Luís (MA) — Foto: Reprodução/TV Mirante

Espera por justiça

Há 12 meses, as famílias das cinco vítimas do acidente vivem uma busca incessante por justiça. Com a pandemia de Covid-19,
o processo que tramitava na justiça precisou ser parado, o que causou revolta para aqueles que esperam um desfecho para o
caso.

Quando foi atingido pelo impacto da batida, Henrique Durans, uma das vítimas do acidente, teve o corpo arremessado a quase
30 metros do local onde estava sentado com amigos e familiares, celebrando um aniversário no bairro Jaracaty. Na época, ele
tinha 37 anos e deixou dois filhos.



Henrique Durans Neto, uma das vítimas do acidente, tinha 37 anos e deixou dois filhos. — Foto: Arquivo pessoal

Ainda de luto, a família de Henrique lida com saudade diária e tenta aceitar a partida trágica dele, que era conhecido pela
humildade, bom humor e por ser um 'super pai' para seus dois filhos, hoje com 8 e 14 anos.

"É uma coisa que a gente ainda não aceita. Ele [Henrique] era um pai amável, ele era louco
pelos filhos dele, todos os dias ele tinha que dar um beijo nos filhos dele, era muito
carinhoso. Ele sempre lutou para dar uma vida digna para os filhos dele, uma educação de
qualidade", relembra Marcos Durans, pai de Henrique.

Ao G1, Marcos Durans explica que desde o início do processo, inúmeras manifestações foram feitas com o intuito de chamar
atenção das autoridades e dar mais celeridade ao processo. Mesmo revoltado com a situação, ele afirma que ainda tem
esperança de ver o acusado condenado e vê isso como a única forma de amenizar a dor e o sofrimento causado nas famílias.



"A gente como família vai continuar lutando. O tempo não vai fazer com que a gente
esqueça. A dor é muito grande e a cada dia só aumenta o sofrimento. Eu sinto que cada
dia eu estou morrendo aos poucos, a injustiça machuca muito e a saudade é muito forte",
disse Marcos.



Henrique Durans, uma das vítimas do acidente no Jaracaty, ao lado dos pais Marcos e Clarice Durans e dos irmãos. — Foto: Arquivo pessoal

Relembre o caso

Em 8 de setembro de 2019, o carro que era guiado por Victor Yan Barros de Araújo se envolveu em um acidente na
Avenida Carlos Cunha no bairro Jaracaty, em São Luís. De acordo com a polícia, o veículo colidiu após ele ter perdido o controle
e capotado em uma área residencial do bairro.

Testemunhas contestaram a versão e afirmam que Victor dirigia em alta velocidade. Cinco pessoas morreram por conta do
acidente. Dentre os mortos, duas estavam no carro que era guiado por Victor Yan. As outras três vítimas estavam em uma festa
de aniversário que estava sendo realizada na área residencial do bairro Jaracaty. As vítimas foram:

Carla Correa Diniz, agente penitenciária que deixou dois filhos;

Thiana Alves Correa, prima de Carla;

Henrique Martins Durans Neto, morador do Jaracaty;

Maurício Andrey Soares, que estava no banco do carona do veículo envolvido no acidente;

Ana Lourdes, passageira do veículo envolvido no acidente.
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Colisão ocorreu após o condutor perder o controle do veículo no início da ponte Bandeira Tribuzzi. — Foto: Reprodução/ TV Mirante

Após a reivindicação de moradores do bairro Jaracaty, a Prefeitura de São Luís começou a instalar barreiras no lateral da
Avenida Carlos Cunha. A instalação estava sendo reivindicada há anos pelos moradores do bairro Jaracaty, que estavam
preocupados com a ocorrência de acidentes no local.

Prefeitura instala barreiras na lateral da Avenida Carlos Cunha, em São Luís (MA) — Foto: Reprodução/TV Mirante

Depois do acidente, Victor Yan chegou a ser hospitalizado, mas, ao sair, foi preso e levado ao Complexo Penitenciário de
Pedrinhas. Após quase dois meses, o motorista saiu da penitenciária ao conseguir um alvará de soltura para responder ao
processo em liberdade usando tornozeleira eletrônica.
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