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Lucas Almeida/Sampaio Corrêa

Aniversário
Arquivo

Esportes

Sampaio aplica
goleada de 4 x 0 no
Juventude Samas
Tubarão larga na frente por vaga na
final do Estadual; atacante Jackson (foto);
comemora segundo gol. ESPORTES 9

INFLAÇÃO TEM ALTA NO
MÊS DE AGOSTO EM SL

Poeta
Ferreira Gullar
completaria
90 anos nesta
quinta-feira

Segundo dados do IBGE, elevação é de 0,38%, atingindo os grupos de habitação,
comunicação, transportes, saúde e cuidados pessoais e artigos de residência.

GERAL 12

PÁGINA 10
Paulo Soares

Violência
Divulgação

Suspeito de
feminicídio
é preso em
Barra do
Corda

Três pessoas morreram afogadas em praias este ano

Vítima foi golpeada 15 vezes com
uma faca, no povoado São José do
Mearim; 43 casos de crimes desta
natureza já ocorreram este ano, no
Maranhão. CIDADES 6

Salva-vidas do Corpo de Bombeiros já realizaram mais de 30 resgates a banhistas na orla marítima da região metropolitana de São Luís este ano;
casos ocorrem com maior frequência na praia do Calhau, onde é maior o fluxo de pessoas e excursões de grupos. CIDADES 5
Divulgação
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Segurança

INSTAGRAM/

33°C
MAX

TWITTER: @oestadoma

MARÉ BAIXA
05h46
1.7m
18h01
1.9m

FACEBOOK: /jornaloestadoma

MARÉ ALTA
12h06

4.5m

-1,23 %
MOEDA COTADA EM

R$ 5,30

-0,81%
MOEDA COTADA EM

R$ 6,

WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)

LOTERIAS

25°C
MIN

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

COTAÇÕES

Jogo político em São
Luís está na fase da
oficialização dos
acordos. POLÍTICA 3

TÁBUA
DE MARÉS

Atuação dos Bombeiros é concentrada principalmente nas regiões de Mirador e Balsas, que lideram o ranking de focos este ano
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Aumento nos focos é trabalho redobrado para o CBMMA, que desenvolve a campanha “Maranhão sem
Queimadas”. CIDADES 6

Confira o resultado
das loterias em
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3215-5055 (Central do Assinante)

Focos de queimadas
tendem a aumentar no
mês de setembro no MA
CIDADES 6
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Risco: Três morreram afogados em
praias da Grande São Luís em 2020
Bombeiros já realizaram mais de 30 resgates a banhistas este ano; casos ocorrem com mais
frequência na praia do Calhau, onde é maior o fluxo de banhistas e excursões de grupos
este ano, já ocorreram
três óbitos por afogamento nas praias da
Grande Ilha, dois casos
de registro de desaparecimento no
mar e mais de 30 resgates realizados pelo Corpo de Bombeiros. A
maioria das ocorrências aconteceu na praia do Calhau. Durante
todo o ano passado, houve o registro de três mortes por afogamento e os bombeiros realizaram
19.310 abordagens a banhistas ao
longo das praias de São Marcos,
Calhau e Araçagi.
Com apoio do helicóptero do
Centro Tático Aéreo (CTA), o Corpo
de Bombeiros manteve, na manhã
de ontem, uma varredura na praia
de São Marcos para localizar o adolescente João Lucas, de 15 anos,
que desapareceu no mar na tarde
de terça-feira (8). O major Lisboa,
comandante do Batalhão de Bombeiros Marítimos (BBMar), informou que as buscas começaram
desde cedo e foram empregados
embarcações, quadriciclo, viaturas e o helicóptero do CTA. “O trabalho de busca vai se estender até
o fim da tarde devido à visibilidade”, frisou.
Ele também declarou que o adolescente estava participando de
uma excursão de uma igreja na
praia de São Marcos. No período da
tarde, a vítima e quatro amigos estavam no mar, foram surpreendidos pela força da maré vazante, que
levou a todos para um ponto mais
fundo, longe da areia.
Três deles conseguiram sair do
mar, enquanto o quarto banhista
precisou ser resgatado por salvavidas dos bombeiros. João Lucas
afundou e não foi mais localizado.
Ainda segundo o major, no momento do afogamento, não havia
ocorrência de correnteza forte no
mar e estava há dez minutos de
ocorrer a baixa-mar. “Após a baixamar há um período denominado
de estofo de maré. Neste período, a
maré fica inerte, então, não tinha
correnteza forte”, explicou Lisboa.

N

Atenção redobrada
O major ressaltou que a maioria dos
casos de afogamento ocorre na
praia do Calhau, pelo maior fluxo
de pessoas e, por isso, o efetivo de
bombeiros é reforçado, inclusive o
patrulhamento na água, naquela
região. “Somente neste ano já houve
o registro de mais de 30 resgates de
banhistas no mar, feitos pelos bombeiros, e a maioria dessas ocorrências é no Calhau”, frisou Lisboa.
Ele ainda afirmou que os banhistas devem ter atenção redobrada com as crianças na praia,
principalmente quando estão tomando banho no mar. “As crianças
devem ter acesso ao mar somente
com a supervisão de um adulto”,
alertou o major.
O major também frisou que o
banhista deve ter cuidado em relação a profundidade do mar para
não ficar suscetível as correntes
marinhas e a possibilidade de sofrer afogamento. Outro ponto é o
uso de álcool e o banho de mar.
“Bebida alcoólica e banho de mar
não combinam. É importante que
as pessoas evitem o consumo de
álcool antes de entrar no mar”,
alertou Lisboa.
Corrente de retorno
A corrente de retorno também ocasiona afogamento no mar. Ela é
forte, estreita, rápida, e, na maioria
das vezes, costuma se formar em

Paulo Soares
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CASOS de
desaparecimento no
mar da Grande Ilha
durante este ano

3

MORTES por
afogamento
conﬁrmados em praias
da Ilha neste ano

SALVA-VIDAS
dos Bombeiros de
prontidão; buscas a
desaparecido
têm
prosseguimento

SAIBA MAIS
Algumas das principais causas de afogamentos nas
praias são:
Ingestão de bebida alcoólica: alcoolizado, o banhista irá
enfrentar dificuldades até mesmo nas partes mais rasas.
Correntes de retorno: são formadas pelo retorno da massa
d’água que é empilhada pelas ondas contra a praia,
transportando sedimentos, e, eventualmente, banhistas,
para longe da praia, em direção ao mar aberto. O banhista
é puxado para mar adentro.
Depressões no fundo do mar: são buracos produzidos pela
ação das ondas.
Impacto das ondas: [éo famoso “caldo”, que o banhista
acaba tomando de uma onda forte que o arremessa para
baixo. A pessoa acaba bebendo água e como
consequência pode se afogar.

RESGATADOS
Os praticantes de kitesurf são presença frequente nas
praias do Caolho, Calhau e São Marcos. No dia 2 do mês
passado, três praticantes desse esporte foram resgatados
do mar. A polícia informou que dois foram retirados da
água, enquanto, que o terceiro teve que retirado do mar
pela equipe do CTA.

regiões de águas rasas e com bancos de areia sedimentados que formam um corredor na faixa em que
as ondas quebram.
Ao voltar para o mar, as águas
formam a corrente por onde retornam rapidamente e levam consigo
o que estiver naquela área. Os banhistas podem observar as correntes de retorno de um ponto mais
alto do nível da água, como um barranco, calçadão e prédios, mas, a
dica dos bombeiros é sempre frequentar as praias protegidas pelos

guarda-vidas.
Pescadores desaparecidos
Além do adolescente João Lucas ter
desaparecido neste ano na orla da
Ilha, ainda ontem, os pescadores
Lucas dos Santos, André Veras Silva
e Francisco José Pereira de Araújo
permaneciam desaparecidos.
A polícia informou que eles saíram em uma embarcação a motor,
do porto do Braga, na Raposa, para
pescar, no dia 25 de junho deste
ano, mas não voltaram. De acordo

com a família, um dia após a saída
do barco, outro pescador encontrou no mar, um material que era
usado pelo grupo. As equipes do
Centro Tático Aéreo (CTA), da Capitania dos Portos e dos Bombeiros passaram a fazer buscas por

terra e mar. O perímetro das buscas abrangeu áreas de Raposa,
Paço do Lumiar, São José de Ribamar e até Humberto de Campos
(ilhas de Santana e Carrapatal),
mas nem mesmo o barco deles foi
encontrado.

Afogamento com óbito
No mês passado, houve o registro
de dois óbitos por afogamento em
praias da Ilha. Um dos casos ocorreu no dia 31, na praia do Calhau, e
teve como vítima Caio Morais dos
Santos, de 15 anos. A outra vítima
foi uma criança, de 3 anos, na praia
do Araçagi, no dia 27.
No dia 7 de abril, foi registrada
a morte de Adilson Santana Costa
Soares, de 55 anos, por afogamento. A polícia informou que a
vítima, Adilson Santana, e um
outro homem, identificado como
Saturnino Jorge, estavam pescado
na praia da Ponta d’Areia, nas proximidades do Espigão Costeiro, e
foram surpreendidos por uma
forte correnteza provocada pela
maré de sizígia.
Eles foram arrastados para a
parte funda do mar. Saturnino
Jorge foi resgatado por bombeiros, enquanto Adilson Santana
afogou-se e corpo foi removido
para o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser autopsiado e, logo após, liberado
para os familiares.

SATUBINHA! Ministério Público cobra do
Município pagamento de salários atrasados dos
servidores
Publicado em 9 de setembro de 2020 por Redação
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Uma Ação Civil Pública proposta no último dia 4, pela Promotoria de Justiça de Pio XII, requer que a Justiça determine o
imediato pagamento dos salários atrasados dos servidores públicos do município de Satubinha (Termo Judiciário da
Comarca de Pio XII). Há servidores sem receber os seus vencimentos desde junho.
Além do caso atual, a promotora de justiça Fabiana Santalucia Fernandes lembra que não é a primeira vez que a
Prefeitura de Satubinha atrasa os salários de seu corpo funcional. Tais fatos acontecem, pelo menos, desde 2018.
“Apenas quando informado sobre reclamações pertinentes a atrasos salariais é que o Município de Satubinha procedia a
sua quitação, tornando, porém, logo após a atrasá-los”, explicou.
Nesse período, os repasses constitucionais devidos ao Município foram feitos corretamente. Além disso, em consulta ao
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), o Ministério Público observou que “sempre houve recursos
públicos suficientes para a subvenção de festividades no Município, circunstância essa que, frise-se, já vai de encontro
com eventual argumento de escassez de recursos”.
A promotora de justiça argumenta, ainda, que a prestação de trabalho sem pagamento dos vencimentos resulta em
enriquecimento ilícito da administração pública, além de que a Constituição Federal estabeleceu que os salários têm
natureza alimentar, devendo prevalecer sobre quaisquer outros pagamentos.
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Gaeco entra em
investigação eleitoral contra
Fred Campos em Paço do
Lumiar
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Pré-candidato a prefeito de Paço do Lumiar, Fred Campos.

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) entrou em uma investigação
instaurada para apurar propaganda eleitoral irregular do pré-candidato a prefeito de Paço Lumiar,
Fred Campos, usada em veículos.
De acordo com documento obtido pelo Blog do Neto Ferreira, a promotora da 93ª Zona Eleitoral,
Nadja Veloso Cerqueira, publicou uma Portaria onde informa que instaurou um Procedimento
Preparatório Eleitoral para apurar a veiculação de propaganda eleitoral de forma irregular no
município luminense.
“Esta Promotoria Eleitoral tomou conhecimento da circulação na cidade de Paço do Lumiar de vários
veículos particulares, divulgando antecipadamente ao período permitido em lei, através de adesivos
perfurados no vidro traseiro, o número “22”, que é o número do Partido Liberal e, portanto, o número
com o qual o pré-candidato Fred Campos concorrerá ao cargo de Prefeito Municipal de Paço do
Lumiar; foi aventada nos autos da referida Representação a possibilidade de alguns desses veículos
estarem circulando nos bairros de Paço do Lumiar com o propósito específico de divulgar o número
22, exsurgindo a possibilidade de pagamento pelo serviço”, destacou a promotora.

Em razão disso, Nadja Veloso pediu a entrada do Gaeco no caso para que este investigue se os
veículos com plotagem do Partido Liberal estão circulando pelos bairros de Paço do Lumiar para
divulgação de propaganda eleitoral e se estão vinculado ao pré-candidato Fred Campos, em especial,
por contratação de serviços.
Além dessa, Campos é alvo de mais duas investigações eleitorais que sobre distribuição de títulos de
regularização fundiária e lavagem de dinheiro na cidade luminense.
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Uma Ação Civil Pública proposta pela
Promotoria de Justiça de Pio XII, requer que a
Justiça determine o imediato pagamento dos
salários atrasados dos servidores públicos do
município de Satubinha. Há servidores sem
receber os seus vencimentos desde junho.
Além do caso atual, a promotora de justiça
Fabiana Santalucia Fernandes lembra que não é
a primeira vez que a Prefeitura de Satubinha
atrasa os salários de seu corpo funcional. Tais
fatos acontecem, pelo menos, desde 2018.
“Apenas quando informado sobre reclamações
pertinentes a atrasos salariais é que o Município
de Satubinha procedia a sua quitação, tornando,
porém, logo após a atrasá-los”, explicou.
Nesse período, os repasses constitucionais devidos ao Município foram feitos corretamente. Além
disso, em consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), o Ministério Público
observou que “sempre houve recursos públicos suficientes para a subvenção de festividades no
Município, circunstância essa que, frise-se, já vai de encontro com eventual argumento de escassez
de recursos”.
A promotora de justiça argumenta, ainda, que a prestação de trabalho sem pagamento dos
vencimentos resulta em enriquecimento ilícito da administração pública, além de que a Constituição
Federal estabeleceu que os salários têm natureza alimentar, devendo prevalecer sobre quaisquer
outros pagamentos.
O Ministério Público requer que a Justiça determine, em liminar, o prazo de 15 dias para que sejam
pagos os salários relativos a junho e julho de 2020 a todos os servidores públicos municipais efetivos,
contratados e comissionados. Em 30 dias, devem ser quitados os pagamentos relativos aos demais
salários que estejam em aberto.
Também foi pedida a suspensão de qualquer gasto com festividades pela Prefeitura até a
comprovação do pagamento integral dos salários vencidos e não pagos, sob pena de multa de R$

100 mil por evento realizado, a ser paga pessoalmente pela prefeita Dulce Maciel Pinto da Cunha.
Caso não sejam observados os prazos para pagamento, foi pedido também o bloqueio de 60% das
transferências constitucionais (FPM, ICMS, ITR, IPVA, IOF e Fundeb), que deverão ser destinadas
exclusivamente ao pagamento do funcionalismo municipal.
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Prefeito de Itinga é acionado
por provocar aglomeração
em caravana
09/09/2020 18h00

0

O prefeito de Itinga do Maranhão, Lúcio Flávio Araújo Oliveira, está sendo alvo de uma Ação por
Improbidade Administrativa por propaganda eleitoral antecipada e descumprimento das normas
sanitárias vigentes
A Ação foi ajuizada pelo promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira, após a Promotoria receber
uma denúncia anônima informando que, no dia 15 de agosto, o prefeito promoveu e participou de
uma caravana política na Zona Rural do município, realizando, assim, propaganda eleitoral
antecipada e descumprindo as normas sanitárias vigentes, que proíbem a realização de eventos com
aglomeração de pessoas durante a pandemia.
O prefeito confirmou a participação no evento, mas negou que tenha pedido votos durante a
caravana. Após notificação pela Promotoria, o Ministério Público Eleitoral encaminhou o caso à 98ª
Zona Eleitoral do Estado do Maranhão.
A Promotoria compreendeu que, além do descumprimento às normas da Justiça Eleitoral, o prefeito
também desobedeceu aos princípios da Administração Pública, referentes à impessoalidade,
legalidade moralidade e honestidade, ao promover o evento. Também foi ressaltado na Ação Civil
que o próprio prefeito emitiu atos normativos com restrições a diversas atividades e serviços públicos,
com penalidades aos infratores, durante o período de excepcionalidade ocasionado pela pandemia.

“Atentou contra o princípio da moralidade, da impessoalidade e da honestidade”, disse o promotor na
ACP, “porque agiu desta forma em benefício próprio e exclusivo, visando à sua reeleição,
arregimentando correligionários políticos e aglomerando a população em torno de si, em comunidade
carente, indiferente ao interesse público maior, que é a vida das pessoas, as quais de há muito
também estão privadas de diversas atividades, inclusive profissionais, em razão da pandemia”.
De acordo com os dados oficiais, 14 pessoas já morreram em Itinga do Maranhão por causa do
coronavírus. Os dados também apontam que a taxa de infecção no município é de 1.0, o que é
considerado elevado.
O Ministério Público pede o pagamento de multa, por parte do prefeito, de até cem vezes o valor do
seu salário, que atualmente é de R$16.592,00. Para ser assegurado o pagamento da multa, o MPMA
também pede a indisponibilidade de todos os bens que estejam em nome de Lúcio Flávio Araújo
Oliveira. Também foi solicitado o pagamento das despesas processuais pelo prefeito.

MP pede afastamento do prefeito de Cândido
Mendes
9 de setembro de 2020

0

O Ministério Público do Maranhão solicitou à Justiça o imediato afastamento de Mazinho Leite do cargo de prefeito
de Cândido Mendes. O pedido consta de com ação por ato de improbidade protocolada devido a irregularidades
constatadas em licitação e contratos para reforma de escolas municipais.
O caso já levou o gestor à prisão, no bojo da Operação Cabanos, deflagrada em agosto, mas ele acabou
beneficiado por decisão judicial que o tirou da cadeia.
Além do prefeito, são alvos da ação o MP a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson
Sousa de Jesus, a empresa Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio. As ilegalidades
constatadas na licitação e nos contratos envolveram o valor de R$ 1.427.787,82.
Como medida cautelar, o MPMA solicitou à Justiça, ainda, a decretação da indisponibilidade dos bens do prefeito e
dos demais envolvidos, no valor de R$ 1.427.787,82, para reparar, de forma solidária, o dano e garantir a
execução da multa de até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente público, em caso de
condenação.
Foi requerida, ainda, a condenação dos citados à devolução aos cofres públicos do valor referente ao prejuízo
causado ao erário municipal pela fraude aos procedimentos licitatórios, cujo valor deve ser corrigido e acrescido
dos juros legais, além de multa, conforme preconiza a Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
Caso a Justiça entenda aplicável, o MPMA requereu a aplicação de todas as penalidades dispostas no artigo 12 da
Lei 8.429/92. Assinou a manifestação ministerial o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira.

Veterinário que matou empresário está foragido;
Prontoclínica emite nota
Publicado em 10 de setembro de 2020 às 7:20 | Comentar

O veterinário Daniel Leite (à esquerda) e o empresário Eduardo Viegas, morto a tiros na
Prontoclínica

A polícia está a procura do médico veterinário Daniel Leite, que presta serviço na Prontoclínica
localizada na avenida Getúlio Vargas no Monte Castelo em São Luís, e matou o dono da Pizzaria Tio
Tomate, Eduardo Viegas, na noite de ontem (9). Ele fugiu do local após o crime motivado por uma

discussão, seguida de agressão e morte.
A clínica emitiu uma nota de esclarecimento comunicando que os donos da empresa não estavam no
local no momento do ocorrido e que as imagens do circuito de câmeras de segurança já estão em poder
da Polícia Civil que investiga o caso. Confira a seguir a nota na íntegra.

Nota da Prontoclínica Veterinária sobre homicídio ocorrido no local

Discussão termina em assassinato dentro de
clínica veterinária em São Luís
Publicado em 9 de setembro de 2020 às 23:25 | Comentar
9

O crime ocorreu nas dependências da Prontoclínica Veterinária no Monte Castelo

Uma discussão na noite desta quarta-feira (9), por conta de uma nota fiscal, na Prontoclínica
Veterinária localizada no bairro Monte Castelo em São Luís, terminou em tragédia.

Após bate boca, confusão e agressão, o funcionário que seria um veterinário identificado como Daniel
Leite e teria levado um soco, disparou várias vezes contra um cliente, identificado como José Eduardo
Viegas, proprietário da Pizzaria Tio Tomate, e que morreu no local.

Eduardo Viegas foi morto a tiros após discussão

As Polícias Militar e Civil e IML foram acionados.

Veterinário que matou empresário está foragido;
Prontoclínica emite nota
Publicado em 10 de setembro de 2020 às 7:20 | Comentar

O veterinário Daniel Leite (à esquerda) e o empresário Eduardo Viegas, morto a tiros na
Prontoclínica

A polícia está a procura do médico veterinário Daniel Leite, que presta serviço na Prontoclínica
localizada na avenida Getúlio Vargas no Monte Castelo em São Luís, e matou o dono da Pizzaria Tio
Tomate, Eduardo Viegas, na noite de ontem (9). Ele fugiu do local após o crime motivado por uma

discussão, seguida de agressão e morte.
A clínica emitiu uma nota de esclarecimento comunicando que os donos da empresa não estavam no
local no momento do ocorrido e que as imagens do circuito de câmeras de segurança já estão em poder
da Polícia Civil que investiga o caso. Confira a seguir a nota na íntegra.

Nota da Prontoclínica Veterinária sobre homicídio ocorrido no local

Veterinário suspeito de matar empresário em clínica
segue foragido
Data: 10 de Set de 20 às 00:08
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O veterinário Daniel Leite , é o principal suspeito de ter assassinado com oito tiros
o empresário Eduardo Viegas, dentro da Pronto Clínica Veterinaria, localizado no
Monte Castelo.

Eduardo Viegas, vítima de homicídio dentro de clínica veterinária em São Luís

O acusado trabalha desde 2017 na clínica dos veterinários Ademar Sodré e Vicente
Ferrer, que mantém o negócio há 30 anos.
Urgente! Veterinário mata empresário dentro de clínica em São Luís
Segundo testemunhas, tudo começou com uma discussão entre o cliente e o veterinário,
logo em seguida a vítima pegou o celular e filmou o suspeito ameaçando expor a clínica.
A discussão tomou fortes proporções e o veterinário acabou sendo agredido com
diversos tapas no rosto, no momento em que sacou uma arma e deu oito tiros no
empresário, que morreu no local.

Urgente! Veterinário mata empresário dentro de clínica
em São Luís
Data: 09 de Set de 20 às 22:52

Categoria: Polícia

2 Comentários

122

Na noite de hoje (09) o médico veterinário Daniel Leite Cardoso da Prontoclínica
localizada no Monte Castelo matou um cliente empresário dono da Pizzaria Tio
Tomate, localizada no São Francisco.
De acordo com as primeiras informações, ainda não confirmadas oficialmente, o crime
foi motivado após a vítima reclamar dos preços do tratamento de um gato. Houve
discussão entre o veterinário e o cliente, onde a vítima começou a filmar o ambiente e
agrediu o veterinário com socos no rosto. Logo em seguida, o suspeito pegou uma arma
e disparou oito tiros contra o cliente, que veio a óbito no local.

POLÍTICA

Promotoria
decreta sigilo em
investigação sobre
lavagem de
dinheiro
envolvendo Fred
Campos

Candidato a prefeito de Paço do Lumiar já
é alvo de três procedimentos preparatórios
no âmbito do MP Eleitoral
10/09/2020 07h17min

A Promotoria Eleitoral
que atua junto à 93ª
Zona Eleitoral decretou
sigilo sobre todo o
procedimento
preparatório instaurado
em agosto para apurar
suposta lavagem de
dinheiro e corrupção
eleitoral envolvendo o
candidato a prefeito de
Paço do Lumiar, Fred
Campos (PL).
A decisão de blindar o
acesso do eleitor comum
às movimentações da
investigação foi
confirmada ao ATUAL7
pela assessoria do
Ministério Público do
Maranhão, nessa quartafeira 9, após consulta
inicial no SIMP (Sistema
Integrado do Ministério
Público).
Na resposta, o MP
informou que a
Promotoria Eleitoral
“decretou o sigilo do
processo para garantir a
eficácia das
investigações”. A

PUBLICADO POR

YURI ALMEIDA

responsável pelo
procedimento é a
promotora Nadja Veloso
Cerqueira.
Via de regra, a adoção de
sigilo ocorre quando o
órgão investigador
pretende pedir à Justiça
a decretação de medidas
cautelares, como busca e
apreensão, contra alvos
da apuração.
Conforme mostrou o
ATUAL7, indícios
preliminares do
procedimento
preparatório eleitoral
apontam que Fred
Campos estaria
oferecendo vantagens no
posto de combustível
Júlia Campos II,
II, de sua
propriedade, a
moradores de um
condomínio em Paço do
Lumiar.
A apuração sobre
suposta lavagem de
dinheiro e corrupção
eleitoral, inclusive, já
está mais avançada que
outras duas — uma por
envolvimento do
candidato a prefeito em
possível pagamento por
serviços de plotagem em
veículos com
propaganda do PL e
outra por distribuição de
títulos de regularização
fundiáriano
fundiária
no município.

Esta última envolve a
Secid (Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento
Urbano).

Dono da pizzaria Tio Tomate é morto em clínica veterinária
Por Zeca Soares

09/09/2020

O empresário José Eduardo Viegas Costa, dono da pizzaria Tio Tomate, foi assassinado por
volta de 19h desta quarta-feira (9), dentro da Clínica Veterinária Prontoclínica, no bairro do
Monte Castelo.
Segundo as primeiras informações da Polícia, o crime teve como motivação uma discussão
com o veterinário e funcionário da clínica, Daniel Leite por conta de uma nota fiscal.
Eduardo levou um gato pata tratamento na clínica e teria reclamado do alto valor da conta.
Daniel Leite sacou uma arma e disparou três tiros em Eduardo, dois na cabeça e um no
ômbro.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu, mas acabou morrendo no local. O
veterinário Daniel Leite fugiu do local.
Fotos: Arquivo pessoal

Suspeito de matar dono do Tio Tomate está foragido
Publicado em 9 de setembro de 2020 por gilbertoleda

O veterinário identificado como Daniel, suspeito de haver efetuado os oito tiros que culminaram com a morte do empresário Eduardo
Viégas, dono da Pizzaria Tio Tomate, está foragido.
O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (9), na Prontoclínica Veterinária, no Monte Castelo.
Segundo testemunhas, o assassinato foi motivado por uma discussão a respeito da prestação de serviços veterinários.
Em nota, a Prontoclínica Veterinária informou que os proprietários do estabelecimento não estavam no local na hora do crime.

Dono da Pizzaria Tio Tomate é assassinado no Monte Castelo
Publicado em 9 de setembro de 2020 por gilbertoleda
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O empresário Eduardo Viégas, dono da pizzaria Tio Tomate, foi assassinado nesta quarta-feira (9) no Monte Castelo.
Segundo as primeiras informações, ele foi morto numa clínica veterinária, após uma discussão a respeito de uma conta.
Viégas foi alvejado por 8 tiros.
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Aprovado projeto de Hildo Rocha que cria Cadastro
Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro
PÁG. 3

Gil Cutrim defende
reinstalação
da Comissão
Especial para
analisar PEC da
Segunda Instância

Lei destina R$ 5
bilhões para
diminuir impactos
causados
pela Covid no
setor do turismo

Senado
aprova pena
de prisão
para quem
maltratar
animais

PÁG. 7

PÁG. 3

Aprovado projeto
que permite
estados e municípios
usarem recursos
contra pandemia da
covid até 2021

PÁG. 12

PÁG. 7

CÂMARA FEDERAL APROVA CRÉDITO
DE R$ 10 BILHÕES PARA AÇÕES CONTRA
COVID EM ESTADOS E MUNICÍPIOS
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quartafeira (9) a Medida Provisória que destina crédito extraordinário
de R$ 10 bilhões para o combate à pandemia de Covid-19. Os

MAURÍCIO ALEXANDRE

No aniversário
de São Luís,
Edivaldo
inaugura Abrigo
de Longa
Permanência
para Idosos
Nessa terça-feira, data em que São Luís
comemorou 408 anos, o prefeito Edivaldo
Holanda Junior inaugurou o Abrigo
de Longa Permanência para Idosos, o
primeiro equipamento do tipo da rede
municipal da capital maranhense. PÁG. 9

recursos serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS),
que vai repassá-los aos fundos de saúde dos estados, Distrito
Federal e municípios. De acordo com o governo, entre as ações

que serão beneficiadas nos entes federados estão vigilância
em saúde, e funcionamento da rede de postos e hospitais.

PÁG. 7

Dono de Pizzaria é morto
a tiros dentro de clínica
veterinária em São Luís
DIVULGAÇÃO

Durante a entrega, o prefeito Edivaldo destacou que a maior
preocupação de gestão é cuidar das pessoas.

Pesquisa Prever
confirma liderança
de Luís Fernando
em Humberto de
Campos
Pesquisa do instituto Prever realizada em
Humberto de Campos, nos dias 2 e 3 de setembro,
mostra que o pré-candidato Luís Fernando, do
DEM, lidera com uma boa margem sobre seus
concorrentes, na corrida sucessória do município.

PÁG. 3

O crime ocorreu dentro de clínica veterinária, no bairro
Monte Castelo
Discussão dentro de uma clínica veterinária resultou no
assassinato de um empresário, na noite desta quartafeira, 9, no bairro Monte Castelo, em São Luís.
De acordo com boletim de ocorrências da Polícia Militar, a
vítima foi identificada como José Eduardo Viegas Costa, 39
anos, que seria proprietário da Pizzaria Tio Tomate, morto
a tiros por um funcionário da clínica, após divergências
sobre o valor da consulta de um animal. PÁG. 12

Corpo de Bombeiros
segue com buscas por
adolescente que sumiu
na praia de São Marcos
PÁG. 12

Cotação – Comercial C. R$ 5,2992 | V. R$ 5,3 – Turismo C. R$ 5,26 | V.5,58 – Euro C. R$ 6,2639 | V. R$ 6,2653 | Libra C. R$ 6,899 | V. R$ 6,9004 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 5:50 1,3 m| 1ª Preamar– 1:57 4,6 m | 2ª Baixamar 18:14 1,8 m| |
Loteria – Mega-Sena – 2297 (09/09/2020) – 20-22-35-40-41-59| Quina – 5361 (09/09/2020) – 16-31-35-72-73|
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

TEMPO – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.
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Atos, Fatos & Baratos

“Nem sempre podemos construir o
futuro para nossa juventude, mas
podemos construir nossa juventude
para o futuro”.

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

Patrícia Rabêlo
Bogéa de Matos
Fisioterapeuta
Esp. Microfisioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual,
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Setembro Amarelo - Valorize a vida
O Setembro Amarelo é uma
campanha de conscientização
sobre a prevenção ao suicídio.
No Brasil, foi criado em 2015
pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho
Federal de Medicina) e ABP
(Associação Brasileira de
Psiquiatria), com a proposta de
associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção
ao Suicídio (10 de setembro).
A ideia é pintar, iluminar e
estampar o amarelo nas mais
diversas resoluções, garantindo
mais visibilidade à causa.
O mês relembra, por meio da
campanha, a importância de
valorizar a vida, rever os conceitos, olhar com um foco mais
específico para a vida.
A campanha foca no reforço
não só à valorização da vida,

mas o olhar amplo a todos a
volta.
Valorizar as questões que
estão sendo apresentadas pelos
pais, filhos, alunos, professores, familiares, funcionários,
empresários... enfim, todo cidadão, é perceber o quanto um
instante de escuta à questão do
outro, com qualidade, é valioso
e pode salvar vidas.
No mês de setembro, vários
profissionais da saúde se unem
e se fortalecem, cada um
contribuindo por meio da sua
formação específica, visando
saúde e bem-estar.
Solidariedade é uma virtude
que todos temos; basta direcionar ao outro e desfrutar da
vida da forma mais generosa
possível.

Rapidinhas
• A Secretaria de Estado da
Juventude (Seejuv) realizou live
sobre saúde mental em tempos
de pandemia. A atividade integra
as ações em adesão à campanha
Setembro Amarelo, voltada a
prevenção ao suicídio. A atividade
foi realizada no Canal da Seejuv
no Youtube e no Facebook.
• A live abordou a temática da
saúde mental no âmbito da pandemia, período que se demandou a
necessidade do isolamento social,

dialogando sobre as necessidades
de debater sobre a prevenção da
saúde mental.
• O psicólogo Ruy Cruz apresentou a saúde mental numa perspectiva de responsabilidade social
e não apenas do poder público,
e como as pressões sociais em
relação à juventude são fatores de
adoecimento psíquico, principalmente no tangente ao isolamento
social.

Governo propõe aumento
de cerca R$ 1,7 bi no
orçamento do Ministério
da Educação para 2021
O Projeto de Lei Orçamentária
Anual para 2021, encaminhado
pelo governo federal ao Congresso
Nacional, prevê que o Ministério
da Educação contará com verba
total de R$ 144,538 bilhões para
o próximo ano, aproximadamente
R$ 1,7 bilhão a mais do que o
orçamento da área neste ano. O
governo cogitava aplicar mais recursos no Ministério da Defesa em
detrimento da pasta da Educação,
o que gerou forte reação de especialistas. Após o recuo, a pasta
contará com R$ 116,127 bilhões
em 2021.
No entanto, levando-se em conta
apenas as despesas discricionárias,
ou seja, aquelas que não são obrigatórias, haverá um recuo de R$
1,8 bilhão no total de recursos, e
o Ministério da Educação contará
com um total de R$ 19,9 bilhões
em 2021 para aplicar onde achar
melhor.
De acordo com o Instituto Fiscal
Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado, são consideradas
despesas discricionárias do Ministério da Educação, por exemplo, a
concessão de bolsas de pesquisas

no ensino superior, exames como
o Prova Brasil e o Enem, investimentos no Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec).
Felipe Poyares, assessor de
relações governamentais do
Todos Pela Educação, diz que os
gastos não obrigatórios na área
vêm sofrendo retração desde
2019. “Como o governo Federal
executou abaixo do que deveria
em 2019 e 2020, isso pode ter gerado a falsa sensação de que esses
recursos não são necessários e,
por isso, eles foram cortados para
2021. Então vemos com preocupação esses cortes, por julgarmos
essas despesas bem importantes”,
explicou Felipe.
Ajuste fiscal
Segundo o secretário especial da
Fazenda, Waldery Rodrigues, no
próximo ano o governo federal
continuará com o foco de manter
um forte ajuste fiscal nas contas
públicas e continuará respeitando
o teto de gastos. A medida prevê
que o gasto máximo que o governo pode ter não pode ultrapassar a
inflação do ano anterior. (BRASIL 61)

Brasil registra 81%
de curados da Covid-19
O Ministério da Saúde divulgou
os números a respeito da pandemia da Covid-19 no Brasil. De
acordo com as informações apresentadas, o país registrou 127.464
mortes por causa do coronavírus,
o que representa um aumento de
504 óbitos nas últimas 24h.
Entre a quantidade de pessoas
infectadas pela doença, o país

chegou à marca de 4.162.073
casos. O número de pacientes
recuperados está em 3.397.234 e
já representa 81% das pessoas que
estiveram doentes. Permanecem
em investigação 2.485 pessoas
suspeitas de estarem com o coronavírus. Esses são dados baseados
nas informações enviadas por
estados e municípios. (BRASIL 61)

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.

P E Q U E N O

(Franklin Roosevelt)

Neto Evangelista comemora aniversário
de São Luís com visitas a grupos culturais
O pré-candidato a prefeito de
São Luís, deputado estadual Neto
Evangelista (DEM), acompanhado do deputado estadual Roberto
Costa (MDB) e do pré-candidato a
vereador André Campos (MDB),
comemorou o aniversário de 408
de São Luís, na terça-feira (8),
com dirigentes de diversos grupos
folclóricos e escolas de samba da
capital.
“Foi uma alegria homenagear
o berço cultural de São Luís,
vivenciando e valorizando nossa
cultura popular, que será uma das
prioridades da nossa gestão. Vamos
fortalecer a nossa cultura, toda
nossa riqueza cultural e, consequentemente, impulsionaremos o
turismo e a geração de emprego e
renda. Estar ao lado dos representantes da nossa cultura, ouvindo
as suas demandas e, ao mesmo
tempo, recebendo palavras de
apoio e incentivo para o pleito que
se aproxima foi muito importante”,
destacou Neto Evangelista.
Durante o percurso, Neto participou de encontros culturais em São
Luís. Na praça Nauro Machado,
ele participou de uma roda de capoeira, seguido por um bate-papo
na sede da escola de samba Turma
do Quinto, no bairro da Madre
Deus. Em seguida, foi a vez do
Bloco Tradicional “Os Brasinhas”
e o Bloco Mocidade Independente
Turma do Saco darem as boas-vin-

O nosso abraço desta terça-feira
vai para o professor da UFMA,
Carlos Alberto Rios Brito Júnior,
doutor em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica
(ITA-SP), que está coordenando a capacitação técnica e o
desenvolvimento de um projeto
de nanossatélite. O Termo de
Execução Descentralizada (TED)
foi firmado em agosto entre a
Agência Espacial Brasileira
(AEB) e a Universidade Federal
do Maranhão (UFMA).

Tuitaços
das ao pré-candidato do Democratas. Ele finalizou a agenda cultural
com a energia da bateria da escola
de samba Flor do Samba.
Para Evangelista, a cultura de São
Luís é única. “Só quem é ludovicense e vivencia nossas manifestações culturais sabe o que significa.
Além disso, a cultura tem um papel
social importante. Portanto, tenham
certeza que, na minha gestão, todas
as manifestações culturais da nossa
cidade serão valorizadas. E iniciaremos esse processo regulamentando a lei de incentivo à cultura e ao
esporte municipal”, assegurou.
O deputado Roberto Costa disse

que o encontro de Neto Evangelista
com os representantes das manifestações culturais foi importante para
ele expressar seus sentimentos e
suas vontades em relação à cultura.
“Mas, acima de tudo, serviu para
que os grupos e agremiações carnavalescas que fazem o dia a dia da
cultura expressassem toda sua essência, sua força e sentimento para
o projeto popular que Neto está
construindo a partir das necessidades de cada área”, explicou.
Por fim, André Campos destacou a
sensibilidade e o compromisso de
Neto com a cultura maranhense.

Duarte escolhe Fabiana Vilar
como pré-candidata a vice-prefeita
O pré-candidato à Prefeitura de
São Luís Duarte (Republicanos)
anunciou, durante coletiva de
imprensa, a advogada Fabiana
Vilar Rodrigues como pré-candidata a vice na chapa em que os
dois devem disputar as eleições
municipais.
Fabiana Vilar tem 33 anos, é
advogada e presidente municipal
do Partido Liberal (PL). Ela é ex-secretária de Agricultura Pecuária
e Pesca (Sagrima) do governo
Flávio Dino, cargo que ocupou de
fevereiro de 2019 a maio de 2020.
Em sua gestão, destaque para
ações como o Zoneamento Agropecuário do Maranhão (Zama);
Sagrifeira; programa Mais
Sementes e Mudas; Workshop
Cadeia Produtiva do Pescado;
Fórum de Secretários e Gestores
de Agricultura dos Municípios do
Maranhão; e Central Virtual de
Abastecimento.
Mesmo jovem, a agora pré-candidata a vice-prefeita, antes da
titularidade na pasta da Sagrima,
já acumulava experiência de 10
anos de gestão municipal atuando
no interior do Maranhão.
Segundo Duarte, a escolha é de
caráter técnico. Vilar foi um dos
nomes apresentados a Duarte por
sua base de apoio composta pelo
Patriota, Partido Liberal (PL),
Avante e PTC. Coube ao próprio
deputado dar a palavra final. Ele
ainda ressaltou se tratar de uma

Abraço do Dia

Economia fugindo do controle.
Não é demanda, mas sinal que
mercado perdeu confiança no
Guedes/governo. Em 45 dias,
cimento pulou de 17 para 26 reais.
@BlogOlhoNaMira
Precisei comprar ferro para uma
obra que estou fazendo. Vendedora me disse que os preços têm
subido quase que diariamente e
que está difícil de trabalhar. Quem
viveu a hiperinflação já sabe
como é. @MariaFeistauer
Preocupante a alta absurda dos
alimentos. Arroz e óleo nas
alturas, pesando no bolso. Mais
um motivo para estender o auxílio
emergencial de R$ 600 por mais
tempo. A pandemia piorou a já
combalida economia do país. É
preciso proteger o trabalhador
do desemprego e da fome. @
wevertonrocha

Rarará

representante de grande parte do
perfil da mulher ludovicense, que
é mãe, tem filha pequena e precisa
trabalhar pra sustentar o lar. “Não
será uma vice decorativa. Ela vai
me ajudar a gerir, com uma função primordial, que é monitorar as
metas de todos os secretários, e se
preciso ela irá intervir pra assegurar resultados”, adiantou Duarte.
“Fiquei muito honrada com a
escolha. E estarei todo dia defendendo a bandeira feminina, estarei
ao lado de Duarte para melhorar
a nossa cidade. Vamos fazer uma
gestão que ficará na história de
São Luís”, afirmou a pré-candidata a vice-prefeita.

Além da contribuição na vida
pública, ter uma vice-prefeita vai
ao encontro de uma das causas
defendidas por Duarte, a de que as
mulheres ocupem cada vez mais
espaços onde há predominância
masculina. À frente do PROCON,
por exemplo, 80% dos cargos
no órgão eram ocupados por
mulheres.
Convenção
Com a chapa definida, acontece,
neste sábado (12), a convenção
de Duarte Jr e Fabiana Vilar
para as candidaturas a prefeito e
vice-prefeita, respectivamente, às
16h, no Parque Folclórico da Vila
Palmeira.

Sobe/Desce
Sobe
O projeto de revitalização da antiga sede da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), localizada da
Avenida Beira-Mar, está em fase
final e está prestes a ser entregue
à população. O espaço abrigará o
mais novo ambiente de cultura,
arte, entretenimento e vivência de
São Luís. O Complexo Cultural e
Artístico da RFFSA contará com
museu ferroviário, exposição de
quadros, pintura, arte contemporânea, artesanato, restaurante,
cafeteria, sorveteria, além de um
polo tecnológico.

Jornalista
Vinícius Bogéa
lança “Solidão
de Aço”, seu
sexto livro, nesta
quinta-feira
O jornalista Vinícius Bogéa lança “Solidão de Aço”,
seu 6º livro, nesta quinta-feira, às 19h, na Livraria e
Espaço Cultural Amei (São Luís Shopping).O lançamento oficial acontecerá seguindo todos os protocolos de segurança.
A obra conta o drama de uma família que perde tudo
em um incêndio. A partir da história principal, diversas outras tramas paralelas ganham espaço, e todos
os personagens têm suas vidas cruzadas por um fato
em comum: uma fatalidade. Em “Solidão de Aço”, o
autor traz várias narrativas dentro de apenas uma.
Um livro sobre pessoas distintas, seus dilemas e
suas escolhas. Uma história que faz o leitor pensar
em como uma decisão, certa ou errada, pode definir
rumos para sempre; uma trama sobre mentiras, algu-

Eu não sei com que roupa vocês
passaram o ano novo, mas por via
das dúvidas, é melhor não repetir.
***
Eu não sei vocês, mas a lista de
pessoas que vou manter em distanciamento social mesmo após a
pandemia, só aumenta...
***
Depois que você sente o amargo
da vida, cachaça é chocolate.
***
Conheço pessoas mais inúteis que
agendas de 2020.
***
Será que as pessoas ainda não
entenderam que “Vou ver e depois
te falo” é uma forma educada de
dizer “Não”?
***
Na pandemia, supermercado
virou “balada”: as pessoas vão lá,
paqueram, não pegam ninguém e
gastam mais de 100 reais.
***
Eu digo não pra bebida. Ela que
não me ouve.

Desce

mas verdades, culpa e redenção.
Vinícius Bogéa é autor de outros cinco livros já
publicados por diversas editoras: Roubando Sonhos,
Céu de Ilusões – sobre Crimes e Artes (premiado
com o Plano SECMA 2008), Diário Oculto (Vencedor do Concurso Literário Cidade de São Luís,
2009), Belo Maldito e Vendeta (continuação de
Diário Oculto).

O prefeito do município de Itinga
do Maranhão, Lúcio Flávio Araújo Oliveira, é alvo de uma Ação
Civil Pública por improbidade
administrativa. O gestor é acusado
de participar de uma caravana
política na zona rural do município, promovida por ele mesmo.A prática se configura como
propaganda eleitoral antecipada e
atenta contra as normas sanitárias
vigentes, que proíbem a realização
de eventos com aglomeração de
pessoas durante a pandemia.
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redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Últimas Notícias

Em Teresina e Timon

Operação da PF investiga homem
que falsificou documentos para
aquisição de arma de fogo
A Polícia Federal deflagrou,
nessa quarta-feira (9),a operação
“Integração”, visando cumprir sete
mandados de busca e apreensão
nas cidades de Timon e Teresina.
O alvo das investigações seria
um homem que teria falsificado
documentos para adquirir uma
arma de fogo.
No município de Timon, seis
residências tiveram mandados
cumpridos; já na capital piauiense,
foi cumprido apenas um mandado
em uma empresa, localizada na
zona sul.
Conforme a Polícia Federal, o
inquérito policial aponta que o
investigado inseriu declaração
falsa em documento público,
falsificou documentos e os utilizou

utilizou os documentos e as
declarações falsas, para ocultar
sua real condição que o impediria
de conseguir a aquisição de armas
de fogo pela via lícita, conforme
os requisitos previstos na Lei no.
10.826/03.
Segundo a PF, ele foi condenado
em primeira instância na Justiça
Estadual do Maranhão pelo crime
de tráfico de drogas, após ter
sido preso em 2014 durante uma
operação conjunta das Polícias
Federal e Civil em Timon.
A ação policial de ontem contou
com a parceria da Polícia Civil do
Estado do Piauí, Polícia Civil do
Estado do Maranhão e Ministério
Público do Estado do Maranhão.
Participaram da operação 60
policiais e dois membros do
Ministério Público.

DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Ação da Polícia Federal, com Polícia Civil e MP, aconteceu nas
cidades de Teresina e Timon
na PF em Teresina. O homem,
que não teve o nome revelado,

para instruir processo de aquisição
de arma de fogo protocolado

DIVULGAÇÃO

Corpo de Bombeiros segue com
buscas por adolescente que
sumiu na praia de São Marcos
pela força da maré vazante para
longe da areia e uma área com
buracos.
Na ocasião, três deles
conseguiram sair do mar
por conta própria e o quarto
foi resgatado pelo Corpo de
Bombeiros. João Lucas se
distanciou mais e acabou
submergindo nas águas.
De acordo com o major Lisboa,
estão sendo usadas viaturas,

Capturado em Paço
do Lumiar suspeito
de estupro ocorrido
no Rio de Janeiro
Foi preso, em cumprimento a
mandado de prisão preventiva,
nessa quarta-feira (9), na cidade
de Paço do Lumiar, um homem
suspeito de estuprar uma criança
de 11 anos, no estado do Rio de
Janeiro. Ele foi capturado por uma
equipe da Delegacia de Roubos
e Furtos (DRF), no condomínio
Portal do Paço I.
De acordo com as investigações
realizadas pela Polícia Civil do

Rio de Janeiro, o suspeito fugiu
para o Maranhão após tomar
conhecimento de que havia um
mandado de prisão contra ele.
A polícia não informou quando
ocorreu o crime.
Depois de preso, o homem, que
não teve o nome divulgado,
foi encaminhado ao sistema
penitenciário, onde permanece à
disposição da Justiça. (AR)

quadrículos, embarcações e
também foi pedido apoio de um
helicóptero do Centro Tático
Aéreo (CTA) para ajudar nas
buscas, que devem prosseguir
nesta quinta-feira (10).
João Lucas, que é morador
do bairro do Belira, na região
central de São Luís, participava
de uma excursão da igreja
quando se afogou. (AIDÊ ROCHA)

João Lucas participava de uma
excursão, quando sumiupraia de São
Marcos

Grupo é flagrado
com cargas
de cigarros
contrabandeados
na cidade de
Bequimão

Suspeito preso em Paço do
Lumiar é foragido da Justiça do
Rio de Janeiro

Homem que teria matado a ex-mulher
com 15 facadas é preso em Barra do Corda
A Polícia Civil prendeu, nessa
quarta-feira (9), o homem
suspeito de assassinar a exmulher, identificada como
Jovenora Alves dos Santos, a
facadas. O crime ocorreu no
último sábado (5), no bar da
vítima, localizado no povoado
São José do Mearim, na cidade de
Barra do Corda.
Segundo o delegado Márcio
Coutinho, o suspeito esteve na
delegacia na companhia de um
advogado e não sabia que já havia
um mandado de prisão contra ele,
que foi imediatamente cumprido.

Em depoimento, ainda conforme
o delegado, ele confessou o
crime, mas não deu detalhes de
como ocorreu o feminicídio. O
ex-companheiro alegou apenas
que não aceitava o fim do
relacionamento. A mulher foi
morta com aproximadamente 15
facadas.
Após os procedimentos
necessários, o autor, que não
teve o nome divulgado, foi
encaminhado à Unidade Prisional
de Ressocialização (UPR) de
Barra do Corda, onde ficará à
disposição da Justiça. (AR)

Discussão dentro de uma clínica veterinária resultou no assassinato de
um empresário, na noite desta quarta-feira, 9, no bairro Monte Castelo,
em São Luís.
De acordo com boletim de ocorrências da Polícia Militar, a vítima
foi identificada como José Eduardo Viegas Costa, 39 anos, que seria
proprietário da Pizzaria Tio Tomate, morto a tiros por um funcionário da
clínica, após divergências sobre o valor da consulta de um animal.
Conforme informações do Batalhão Tiradentes da PM, a vítima e o
funcionário tiveram uma áspera discussão, que evoluiu para agressões
físicas, até o suspeito sacar uma arma e atingir mortalmente o
empresário com vários tiros.
Eduardo Viegas foi atingido com disparos na cabeça e no ombro,
segundo a polícia. A vítima ainda foi socorrida por uma equipe do
Samu, mas não resistiu e foi a óbito no local.
Após o crime, o autor dos disparos se evadiu do local, e até o momento
não foi localizado.

Senado aprova pena de prisão
para quem maltratar animais
Em sessão remota, nessa quarta-feira (9), o Plenário do Senado aprovou
projeto que aumenta as penas para maus-tratos a cães e gatos. A prática
de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação a esses animais poderá
ser punida com pena de reclusão, de dois a cinco anos, além de multa e
proibição de guarda.
O projeto altera a Lei de Crimes Ambientais para criar um item
específico para cães e gatos, que são os animais domésticos mais comuns
e principais vítimas desse tipo de crime.
O deputado Fred Costa (Patriota-MG), autor da proposição,
acompanhou a votação da sala da Secretaria de Tecnologia da
Informação (Prodasen), de onde são transmitidas as sessões remotas do
Senado. Para o deputado, o projeto responde a um problema concreto da
sociedade brasileira, que tem se revoltado a cada caso de violência com
os animais. (AGÊNCIA SENADO)

Ministério da Justiça quer que
supermercados e Produtores
expliquem aumentos na cesta básica

DIVULGAÇÃO

Desde o início da manhã de
ontem (9), homens do Corpo de
Bombeiros retomaram as buscas
na praia de São Marcos pelo
adolescente João Lucas, de 15
anos. Ele desapareceu no mar,
na tarde de terça-feira (8), e
ainda não havia sido localizado
até o fechamento desta matéria.
O garoto e mais quatro amigos
estavam tomando banho,
quando acabaram sendo levados

Dono de Pizzaria é morto a tiros dentro
de clínica veterinária em São Luís

DIVULGAÇÃO

Por não aceitar separação, suspeito
teria matado a ex-mulher com 15
facadas

Uma operação conjunta entre
as polícias Civil e Militar, nessa
quarta-feira (9), resultou na prisão
de quatro pessoas que estavam
chefiando o descarregamento de
cigarros em um porto clandestino,
localizado no interior da cidade de
Bequimão. Um dos presos seria
um ex-policial militar, de acordo
com a polícia.
Segundo a Polícia Civil, a equipe foi
informada sobre a chegada da carga
de cigarros no local, ainda na tarde
de terça-feira (8). Uma campana
foi montada pelos policiais, e no
momento em que os contrabandistas
encheram os caminhões foi feita a
abordagem.
Dentro dos dois caminhões
apreendidos, conforme a polícia,
estavam cigarros de origem
estrangeira, da marca Record, cuja
circulação é proibida. Além disso,
também foram encontrados uma
quantia aproximada de R$ 12.500 em
dinheiro trocado eum revólver calibre
38, com seis munições intactas.
Os quatro homens, que não
tiveram seus nomes divulgados,
foram autuados em flagrante delito
pelos crimes de contrabando,
associação criminosa armada e
porte de arma de fogo. Todos
foram encaminhados para o
presídio local, onde permanecerão
à disposição do poder judiciário.
(AR)

A Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon), órgão
do Ministério da Justiça,
notificou empresas, associações
de produtores de alimentos e
redes de supermercados pedindo
explicações para a alta dos
preços de itens da cesta básica.
O órgão afirma que o objetivo
é mapear a cadeia de produção
para determinar a atuação do
governo contra a inflação dos
produtos — arroz, feijão e óleo
de soja já acumulam alta de
cerca de 20% neste ano. No
entanto, as empresas podem ser
multadas caso sejam constatadas
práticas de preço abusivo. Para
economista da FGV, a notificação
é descabida, já que não há
indícios de abuso.
A Câmara de Comércio Exterior
(Camex) retirou a tarifa de
importação do arroz até o final
do ano, medida que permitirá a
entrada no Brasil de até 400 mil
toneladas do produto.

Um dia após fazer apelo aos
donos de mercados do país,
o presidente Jair Bolsonaro
recebeu o presidente da
Associação Brasileira de
Supermercados, João Sanzovo,
que deixou a reunião defendendo
os empresários: “Nós não vamos
ser vilões de uma coisa pela qual
não somos responsáveis, e muito
pelo contrário”.
O vice-presidente Hamilton
Mourão disse que o aumento
nas prateleiras está ligado ao
auxílio emergencial. “As pessoas
estão se alimentando melhor
e melhorando as suas casas”,
declarou.
A compra de alimentos é mensal,
semanal ou até mais frequente, e
quando a conta do supermercado
fica mais cara, o consumo em
outras áreas cai, afirma Cássia
Almeida. “Mas a via de controlar
preços não parece ser a correta.
A nossa história de hiperinflação
por décadas já nos mostrou isso”.

Advogados de Lula e de Witzel são alvo
de ações que miram desvios no Sistema S
Advogados com histórico de atuação para políticos que assumiram cargos
majoritários, como o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e o governador afastado Wilson Witzel, foram denunciados
à Justiça e alvo de buscas em novo desdobramento da Operação Lava-Jato
no Rio . Bancas de advocacia são acusadas de participar de desvios de ao
menos R$ 151 milhões do Sistema S do Rio, composto pela Fecomércio,
Sesc e Senac. Entenda a denúncia do Ministério Público Federal.
Investigadores afirmam que o esquema tinha objetivo de blindar o
empresário Orlando Diniz (foto) no comando das entidades e envolveu o
ex-governador do Rio Sérgio Cabral. A delação premiada de Diniz embasa
a denúncia do MPF, que também inclui afirmações de outros delatores e
provas obtidas nas investigações da Lava-Jato.
Ao todo, 26 pessoas foram denunciadas. Entre os alvos, estão o escritório
Teixeira, Martins Advogados, responsável pela defesa criminal de Lula;
de Frederick Wassef, que advogou para a família Bolsonaro; Ana Tereza
Basílio, que defende Witzel; e o escritório de Adriana Ancelmo, exprimeira-dama do Rio.
O MPF aponta que o advogado Eduardo Martins, filho do presidente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), recebeu R$ 40 milhões para influenciar
ministros da Corte. O escritório de Tiago Cedraz, filho do ministro do
Tribunal de Contas da União (TCU) Aroldo Cedraz, também é citado na
denúncia.
Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, chamou a ação de “retaliação”
por “desmascarar arbitrariedades da Lava-Jato”.

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
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

