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O Boticário
coloca mais de
300 itens de
sua linha em
promoção 

COLUNA DO SARNEY

H
á uma gritaria danada sobre o au-
mento do preço do arroz, que fi-
gura na cesta básica e em nossa

cultura alimentar, indispensável em nos-
sas mesas e nas do mundo todo. Como
tudo mudou, até a linguagem, o au-
mento do custo de vida, que hoje cha-
ma-se “alta no preço de alimentos”, an-
tigamente era “carestia”. Getúlio Vargas
tinha verdadeira obsessão em usar essa
palavra. Um dos principais objetivos de
seu marketing era “combater a carestia”.

Sobre isso há um episódio pitoresco
que marcou a vida de um excelente jor-
nalista, depois radialista e dono de uma
emissora de Brasília que só tocava mú-
sica clássica. Chamava-se Mário Garó-
falo e na época era repórter da Rádio Tu-
pi. Durante um embarque de Getúlio
Vargas no Santos Dumont, ele, com ab-
soluta cara de pau, o abordou e pergun-
tou: “Presidente, o que o senhor acha da
campanha das Casas Gebara contra a
carestia?” Getúlio, tomado de surpresa,
respondeu: “É uma grande contribuição
em benefício do povo.” E transformou
Getúlio em garoto-propaganda da rede

de armarinhos Gebara. Foi um bom te-
ma para humoristas e jornais.

Voltando ao arroz. O Maranhão foi
um grande produtor de arroz, o segun-
do do Brasil. O primeiro era Goiás. O
nosso arroz era de sequeiro, esse que não
precisa de irrigação. Depois da moder-
nização da lavoura, com a entrada da
mecanização, nós perdemos essa posi-
ção.

O aumento do arroz foi de cerca de
25% em 2020. O Ministério da Justiça re-
solveu cobrar informações dos super-
mercados, e o Ministério da Economia,
que teoricamente é contra qualquer in-
tervenção no mercado, resolveu tomar
satisfações com o Ministério da Justiça.
Adam Smith não toleraria isso, nem o
Olavo de Carvalho. Nem a Escola de Chi-
cago. Assim, a imprensa me chamou à
colação dizendo que queriam reeditar o
Plano Cruzado. Eu, aqui comigo, penso
que, se perguntassem ao povo se ele tem
saudades do Plano Cruzado, ele diria que
sim. Mas esse é um tempo que já pas-
sou.

O aumento dos preços já foi debita-

do à ajuda dada ao povo mais pobre no
período da Covid pelo Congresso, cer-
tíssima e humana. Se fosse isso, signifi-
caria que os mais pobres não tinham
nem como comprar arroz, passavam fo-
me brava. E, como não comem aço, não
podem ser culpados pelo aumento, que
também houve, do preço do aço. O que
se sabe é que, no caso do arroz, uma sé-
rie de fatores contribuiu: a queda na pro-
dução, que foi de 12,3 milhões de tone-
ladas em 2015 e caiu para 10,4 o ano pas-
sado, sendo estimada em 11,2 neste ano;
o aumento do custo dos insumos, devi-
do à desvalorização da moeda, boa pa-
ra a exportação; e a própria exportação,
com a produção brasileira mais compe-
titiva também pelo câmbio.

Como hoje em dia os supermercados
não têm campanha contra a carestia, o
presidente Bolsonaro não corre o peri-
go de ser o Posto Ipiranga e servir de me-
nino-propaganda.

Arroz amargo

INSTAGRAM/        TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)          3215-5055 (Central do Assinante)
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Na próxima semana,
terá início o período de
pedido de registro de
candidaturas. POLÍTICA 3
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Alex Brasil,
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publicitário,
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4 concursos suspensos por
causa da pandemia no MA

Em pouco menos de dois meses, a Justiça suspendeu a prova de concursos públicos, em
pelo menos quatro cidades do interior do estado, a pedido do Ministério Público. GERAL 5
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De Jesus

Unidade de saúde localizada no bairro Monte Castelo se confunde com a história da psiquiatria
maranhense, atuando na humanização de pacientes e funcionários, como Carlos Henrique Silva

(detalhe), ex-paciente que se recuperou e hoje é auxiliar de serviços gerais no hospital. CIDADES 6 E 7

Hospital Nina Rodrigues é
referência em saúde mental

POLÍCIA 4

Pena para
envolvidos
nas mortes
pode chegar
a 80 anos

Pais de Cleber Verde

Eleições em SL

Alianças
determinarão
tempo de 
TV e rádio de
candidatos 

Atual prefeito da cidade seria ree-
leito se as eleições fossem hoje
com mais de 50% das intenções de
votos, segundo aponta pesquisa
Escutec, que ouviu 400 eleitores
no município.  POLÍTICA 2

As costuras partidárias que estão sen-
do formalizadas nas convenções, se-
rão fundamentais para determinar o
tempo eleitoral de cada futuro can-
didato a prefeito da capital mara-
nhense.  POLÍTICA 3

Toinho
Patioba está
à frente na
cidade de
Gonçalves Dias
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Envolvidos na morte dos
pais de deputado podem
ter pena de 80 anos
Quatro foram denunciados por latrocínio, associação criminosa, corrupção de
menores e tortura; três adolescentes participaram de forma indireta do crime

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

O
Ministério Público (MP)
protocolou nesta sexta-
feira (11), na comarca de
Turiaçu a denúncia sobre

o assassinato dos pais do deputado
federal Cléber Verde, Maria  Graça
Cordeiro Mendes e Jesuíno Mendes,
ocorrido no dia 14 de julho deste ano,
no povoado Limão, em Turiaçu.
Quatro criminosos tiveram partici-
pação direta nessa ação e foram de-
nunciados pelos crimes de associa-
ção criminosa, tortura, corrupção de
menores e latrocínio. No caso que se-
jam condenados podem ter uma pe-
na acima de 80 anos de prisão. Três
adolescentes participaram de forma
indireta desse crime e vão responder
por ato infracional.

Os denunciados foram Jeferson
Silva da Costa, Elielson Cardoso Pai-
va, Daniel Paiva e José Fernando Fer-
reira Nascimento. Enquanto,  Fábio
Cardoso, o Fabinho, foi despronun-
ciado do processo devido ter morri-
do em confronto com policiais, no
dia 15 de julho, em Turiaçu. Ainda na
sexta-feira (11), os promotores de Jus-
tiça, Frederico Bianchini, Reinaldo
Campos Júnior e Igor Adriano Trin-
ta, concederam uma entrevista na
Sede das Promotorias da Capital, no
Calhau, e concederam detalhes so-
bre a apuração desse ato bárbaro.

O promotor Frederico Bianchini
declarou que a denúncia já foi ao Po-
der Judiciário. O crime foi motivado
exclusivamente para roubar dinheiro
e bens do casal de idosos, que estava
sozinho no momento do ato violen-
to. Os suspeitos estavam drogados e
conseguiram roubar uma quantia de
R$ 4 mil, dois revólveres calibre 38, três
cartucheiras, celulares e relógios. “Es-
ses denunciados caso sejam conde-

nados podem ter uma pena acima de
80 anos de prisão”, frisou o promotor.

Ato bárbaro
Igor Adriano Trinta considerou o cri-
me como bárbaro. Ele ainda decla-
rou que os criminosos abordaram pri-
meiramente a mãe do parlamentar
federal, que estava  na casa principal
da fazenda. Ela foi torturada para in-
formar onde havia bens de valor e di-
nheiro como também o armamento,
que era utilizado para a defesa pes-
soal do casal de idosos.

Maria da Graça sofreu tortura co-
mo ainda foi agredida fisica e ver-

balmente. “A idosa sofreu várias
agressões e falou que havia bens va-
liosos no quarto. Eles estavam sob
efeito de entorpecentes para co-
meter esse ato violento a uma ido-
sa”, contou o promotor.

Ainda segundo o promotor, uma
parte do bando criminoso fugiu de
posse de dinheiro, arma de fogo, ce-
lulares e relógios, enquanto, Daniel e
Fábio Cardoso se deslocaram para
uma outra parte da fazenda onde en-
contraram Jesuíno Mendes. Daniel
chegou apontar uma arma contra o
idoso, mas, teve a arma tomada por
Fábio, que atirou na vítima.

O promotor também frisou que
mesmo o idoso baleado tentou fu-
gir para uma área de matagal, mas,
acabou sendo encontrado e morto
a golpes de arma branca. “O exame
pericial constatou que havia mar-
cas de tiros e por arma branca no
corpo de Jesuíno”, explicou Igor
Adriano Trinta.

Adolescentes
O promotor Reinaldo Campos Júnior
informou que os criminosos utiliza-
ram menores de idade durante esse
ato de barbárie. “Os três menores não
tiveram a participação diretamente no
crime, mas, deram o apoio e tinham a
missão de informar aos criminosos ca-
so houvesse a presença da polícia”, de-
talhou Reinaldo Campos Júnior.

Ele ainda declarou que os ado-
lescentes, no momento do crime, es-
tavam em uma canoa motorizada
em um rio, localizado nas proximi-
dades da fazenda dos idosos, e aju-
dariam no transporte dos produtos
roubados. “Os adolescentes vão res-
ponder por ato infracional”, afirmou
o promotor. �

Paulo Soares

Divulgação

Promotores Reinaldo Júnior, Frederico Bianchini e Igor Adriano Trinta durante a coletiva realizada nesta sexta-feira

Pistola 380 que foi usada pelo veterinário Daniel Leite e entregue à polícia

O médico veterinário Daniel Leite
Cardoso foi preso na tarde de sexta-
feira, 11, em cumprimento de ordem
judicial pelo assassinato do empresá-
rio José Eduardo Viegas Costa, de 39
anos. De acordo com a polícia, o cri-
me ocorreu dentro de uma clínica ve-
terinária, no Monte Castelo, no últi-
mo dia 9, e a motivação teria sido uma
discussão por causa do valor de uma
consulta de um gato.

O delegado Lúcio Reis, que é su-
perintendente de Homicídios e Pro-
teção a Pessoas (SHPP), declarou que
o veterinário se apresentou no perío-
do da tarde de sexta-feira, na sede da
SHPP,  e estava acompanhado de um
advogado, nome não revelado.

Ainda segundo o delegado, Daniel
Leite foi ouvido, mas, acabou sendo
preso devido haver uma ordem judi-
cial expedido pela Central de Inqué-
rito. O detido ainda ontem foi enca-
minhado para o Instituto Médico Le-
gal (IML), no Bacanga, para fazer cor-
po delito e, logo após, levado para o
Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Lúcio Reis informou que já foram
ouvidos os proprietários da clínica e
funcionários. As imagens do local on-
de ocorreu o crime serão periciadas
e, no decorrer dos próximos, a espo-
sa da vítima, que foi baleada na mão,
deve prestar esclarecimento sobre o

caso para a polícia. “A companheira
do empresário presenciou o crime,
pois, o seu depoimento é de suma im-
portância”, frisou o delegado.

Crime
Na terça-feira (8), Eduardo Viegas le-
vou seu gato para fazer um procedi-
mento na clínica e pagou R$ 500,00.
No dia seguinte, ao retornou ao local
em companhia de sua esposa, para
buscar o animal, o casal foi recebido
por dois médicos veterinários, um de-
les Daniel Leite. O empresário recla-
mou do valor cobrado pelos veteri-
nários e exigiu uma nota fiscal.

Houve uma discussão, filmada
om o celular de Eduardo Viegas. Ain-
da segundo a polícia, o empresário
teria desferido um soco no rosto do
veterinário. Em seguida, Daniel Lei-
te sacou de uma pistola 380 e efe-
tuou nove tiros contra a vítima.
Eduardo Viegas foi baleado nos bra-
ços, mãos e na cabeça, enquanto, a
sua esposa foi atingida na mão. �

Preso veterinário
acusado de matar
empresário em SL
Crime ocorreu dentro de clínica, e, segundo
polícia, foi motivado por valor de consulta  

Mundo

BARCELONA

Manifestantes catalães queimaram
pneus em vários pontos da rede fer-
roviária da região espanhola na
manhã desta sexta-feira (11), for-
çando vários cancelamentos - os pri-
meiros sinais de tumulto em um dia
famoso pelos protestos pró-inde-
pendência de massa.

Atos foram planejados para o final
do dia na região. Nos últimos anos,
separatistas realizaram grandes pro-
testos em favor da independência da
Espanha no dia 11 de setembro para
marcar La Diada, o aniversário da
queda de Barcelona para as forças
espanholas em 1714.

Um porta-voz da operadora fer-
roviária disse que os manifestantes
atearam fogo em sete ou oito locais
em toda a Catalunha, a maioria con-
centrados em Girona, onde todos os
serviços de trem foram cancelados.

Os serviços da linha de alta velo-
cidade entre Barcelona e Figueres,
que se conecta com a rede TGV da
França, foram suspensos, tuitou a

operadora ferroviária Adif.
Alguns incêndios foram detecta-

dos em Lleida, mas o serviço estava
operando normalmente, disse, acres-
centando que técnicos estavam ava-
liando como consertar os trilhos e
normalizar o serviço.

Pandemia
Apesar dos apelos das autoridades de
saúde para que se evitem aglomera-

ções em meio à pandemia, a entida-
de organizadora de base popular As-
semblea Nacional Catalana disse na
semana passada que quer realizar o
maior protesto europeu adaptado aos
tempos de coronavírus.

Neste ano, o governo separatista
catalão decidiu não comparecer, pe-
dindo cautela devido à crise de
saúde, mas disse que respeita o di-
reito de protestar. O secretário de

saúde pública regional e o chefe de
uma associação de médicos desa-
conselharam aglomerações. 

A Espanha já registrou 554.143
casos desde o início da pandemia,
mais do que qualquer outra nação da
Europa Ocidental, e relatou 13 mor-
tes na quinta-feira (10), o que eleva
seu total a 29.699. Pesquisas  mostra
que moradores da região estão divi-
didos no tema da independência.�

Manifestantes ateiam 
fogo em linhas de trem
em regiões da Catalunha 
Protestos acontecem antes de ato pró-independência; nos últimos anos, separatistas
realizaram grandes manifestos em favor da independência, no dia 11 de setembro

Reuters via Agência Brasil

Moradores carregaram bandeiras em meio a protestos realizados na Catalunha, nesta sexta-feira

Se Brexit for violado,
União Europeia diz
não ratificar acordo
Líderes do Parlamento Europeu dizem estar
‘preocupados e desapontados’ com o Reino Unido

LONDRES  

O Parlamento Europeu confirmou,
por meio de comunicado, que não
ratificará qualquer acordo comer-
cial com o Reino Unido caso o pac-
to do Brexit seja violado, como sina-
lizou o governo britânico.

"Se as autoridades do Reino Uni-
do violarem - ou ameaçarem violar
- o Acordo de Retirada, através da Lei
do Mercado Interno do Reino Uni-
do na sua forma atual ou de qual-
quer outra forma, o Parlamento Eu-
ropeu não irá, em nenhuma cir-
cunstância, ratificar qualquer acor-
do entre a UE e o Reino Unido", diz
o documento.

De acordo com o comunicado,
os líderes do Parlamento Europeu
estão "profundamente preocupa-
dos e desapontados" com o Reino
Unido. O premiê britânico, Boris
Johnson, encaminhou nesta sema-
na ao legislativo um projeto de lei
que ignora alguns dos compromis-
sos firmados com a UE no ano pas-
sado, como o que se refere à Irlan-
da do Norte.

"A Lei do Mercado Interno preju-

dica gravemente a confiança e credi-
bilidade que o Parlamento Europeu
já afirmou ser ‘um elemento essen-
cial de qualquer negociação’, colo-
cando assim em risco as negociações
em curso sobre a relação futura", res-
salta o Parlamento Europeu.

Os líderes europeus também dis-
seram que apoiam o negociador da
UE para o Brexit, Michel Barnier, em
um pedido para que o governo bri-
tânico desista das medidas até o fi-

nal de setembro.
"No que diz respeito ao resulta-

do da oitava rodada de negociações,
o Parlamento Europeu continua
empenhado numa parceria ambi-
ciosa com o Reino Unido. Estamos
decepcionados com a contínua fal-
ta de engajamento recíproco do la-
do do Reino Unido nos princípios e
interesses fundamentais da UE", re-
força o documento.�

Premiê enviou lei
que ignora

compromissos

Registro do deputado Cléber Verde com os pais, Maria Graça e Jesuíno

Arquivo

NA WEB

PF deflagra Operação
Aimará no Maranhão
oestadoma.com//491095



O Estado do Maranhão São Luís, 12 e 13 de setembro de 2020. Sábado/Domingo 5GERAL

Justiça estadual barra
4 concursos públicos
em menos de 2 meses 
Decisões judiciais resultaram de ações ajuizadas pelo Ministério Público, que
alegou que aplicação de provas favoreceria proliferação do novo coronavírus

E
m menos de dois meses, o
Poder Judiciário suspendeu
a prova de concursos pú-
blicos, em pelo menos,

quatro cidades do interior do Ma-
ranhão, a pedido do Ministério Pú-
blico (MP), que alegou risco de pro-
liferação da Covid-19. Um dos
certames suspenso foi o do muni-
cípio de Alto Alegre do Maranhão.
As provas seriam realizadas neste
domingo (13), para os cargos efeti-
vos e cadastro de reserva na estru-
tura administrativa municipal.

A Ação Civil Pública (ACP) foi
ajuizada pelo promotor de justiça,
Peterson Armado de Abreu, da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca
de Santa Luzia, contra a Prefeitura
de Alto Alegre do Pindaré e o Insti-
tuto Legatus, responsável pela orga-
nização do concurso. O promotor
alegou que a realização do certame
criaria um ambiente ideal para a
proliferação e o aumento do índice
de contaminação da Covi-19.

A juíza Marcele Adriane Farias
aceitou o pedido e decidiu pela sus-
pensão do concurso. A magistrada
afirmou que considera um risco para
a saúde dos candidatos, uma vez que
o número de morte pelo novo coro-
navírus ainda é elevado. Em caso de
descumprimento da decisão judicial,
os responsáveis poderão pagar multa
no valor de R$ 80 mil.

Aglomeração em Barreirinhas
O concurso para o provimento de
cargos de nível superior promovido
pela Prefeitura de Barreirinhas, que
tinha inscrito 2.057 candidatos, tam-
bém foi suspenso de forma tempo-
rária e a decisão foi do juiz Fernando
Jorge Pereira. As provas estavam pre-
vistas para ocorrer no próximo dia 16
nas escolas do município.

Na ação, a Promotoria de Justiça
de Barreirinhas alegou que o muni-
cípio tem elevado índice de risco de
proliferação da Covid-19, ou seja, su-

perior a 1.0, conforme dados oficiais
do site www.corona.ma.gov.br; que
a fiscalização do controle social tem
sido frágil, o que contribui para a ele-
vação do referido índice e que é “pa-
tente” a aglomeração de candidatos.

O juiz considerou que a etapa do
certame levará a inevitável aglome-
ração na cidade, talvez até do estado,
situações que as autoridades enga-
jadas no combate ao coronavírus
estão recomendando evitar como

sendo uma das formas de conter a
proliferação dessa doença.

O magistrado ainda frisou que o
concurso foi lançado no ano de
2019 e que a primeira etapa em dis-
cussão já fora suspensa no início do
ano, em razão da pandemia; e que
os cargos em disputa não serão pro-
vidos em curto prazo, em razão da
proibição da Justiça Eleitoral para
nomeação e posse dos aprovados e
classificados.

Disseminação em massa
O concurso de Barra do Corda tam-
bém foi suspenso pelo Poder Judi-
ciário. O certame oferece vagas para
o provimento de cargos efetivos e
cadastro de reserva para a prefei-
tura dessa cidade e as provas ocor-
reriam no dia 25 de outubro. O Ins-
tituto Legatus era responsável pela
realização do certame. O juiz Antô-
nio Queiroga Filho apontou que
com a pandemia do novo corona-
vírus, associada ao fato de que há
candidatos, inclusive, de fora do es-
tado, era alto o risco de dissemina-
ção em massa da doença.

O magistrado, além de suspender
as provas, mas também o próprio
concurso, inclusive, o prazo da ins-
crição por seis meses e, caso seja des-
cumprido, o gestor municipal deve
pagar uma multa diária de R$ 100 mil.

A pedido do MPMA, o Judiciário
suspendeu a etapa objetiva das pro-
vas do concurso da Prefeitura de Ria-
chão para os caros de nível funda-
mental, que estavam agendadas para
os dias 5 e 6 de setembro. �

Prefeitura de Barreirinhas suspendeu o concurso para cargos de nível superior com mais de 2 mil inscritos 

Divulgação

VOCÊ TEM DIREITO!   

A
pós artigo publicado neste espaço, acerca dos assuntos mencionados no
título acima, o SINEPE/MA requisitou fazer alguns esclarecimentos. De-
mocraticamente, a coluna acatou o pedido. Segue o posicionamento do

sindicato:
O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Maranhão – SINEPE/MA

permanece atento aos questionamentos da imprensa e da sociedade, e por isso
vem esclarecer os seguintes pontos relativos ao retorno das aulas e os descontos
nas mensalidades.

Com base na lei nº 11.299, o SINEPE/MA orientou as escolas filiadas sobre o
prazo para compensação retroativa dos meses de março, abril e maio em par-
celas a vencer até dezembro. 

A lei aplica descontos que variam de 10% para as pequenas escolas,  20% e 30%
para as instituições de médio e maior porte. Cumprimos com nosso dever de orien-
tar as instituições filiadas, entretanto, o SINEPE/MA não possui o poder de deter-
minar em que momento as esco-
las farão esta compensação. 

É importante ressaltar ainda
que a pandemia da COVID-19
trouxe uma crise sem preceden-
tes ao setor da educação em todo
o país: trancamento de matrícu-
las, cancelamento de contratos,
inadimplência crescente - o que
resultou na demissão de docen-
tes e corpo técnico das institui-
ções de ensino. 

Mesmo assim, o SINEPE/MA e
as escolas buscaram negociar jun-
to às famílias e os órgãos de defesa
do consumidor a redução tempo-
rária das despesas e custos com a
suspensão das aulas.  Infelizmen-
te não obtivemos êxito e, como con-
sequência, surgiu a Lei nº 11.259
modificada posteriormente pela
Lei nº 11.299, que deixa claro o fim
da vigência dos descontos, a partir
do retorno das aulas presenciais.

A concessão de descontos na
mensalidade perdeu a validade
com a promulgação do Decreto Es-
tadual nº 35.897 - que também autorizou a volta às aulas presenciais em 3 de agos-
to - sendo assim, os valores voltaram a ser cobrados normalmente.

É fundamental levar em conta também que as escolas particulares buscaram
- em tempo recorde -  se adequar ao ensino remoto, fazendo novos investimentos
e assumindo despesas com tecnologia educacional. Custos que não estavam pre-
vistos no orçamento anual das escolas e que não foram repassados às famílias, sen-
do assumidos integralmente pelas instituições de ensino. 

Diante deste cenário, o retorno foi planejado e outros custos surgiram:  compra
de EPIs para docentes e corpo técnico, higienização periódica do ambiente escolar,
sinalizações educativas e compra de equipamentos de uso educacional. Aqui, no-
vamente, as escolas assumiram custos que não estavam previstos em seus orça-
mentos e que, mais uma vez, não foram repassados aos alunos. Para garantir um
retorno seguro dos estudantes, professores e equipe administrativa, o SINEPE se
preocupou em contratar consultoria médica especializada para a elaboração de
um protocolo com orientações e medidas sanitárias a serem adotadas pelas esco-
las filiadas. O documento foi submetido e aprovado pelas autoridades de saúde
do estado. Da mesma forma, os planejamentos pedagógicos e tecnológicos para o
retorno gradual das atividades seguiram os mesmos critérios de rigor e compro-
metimento, sendo cada escola livre para adotar suas práticas de ensino, diante da
realidade singular de cada instituição.

Sabemos que ainda existem famílias inseguras com o  retorno às aulas pre-
senciais. Diante disso, as escolas ofertam o ensino híbrido, recomendado pelo
Conselho Nacional de Educação, o que garante o cumprimento do ano letivo
por todos os estudantes.

Entre nossas escolas filiadas, 70% optaram por retornar às aulas presenciais
em agosto, um universo aproximado de  8.700 alunos onde 6 em cada 10 estão
em ensino híbrido.

A escola privada tem sido - e  permanece sendo -  uma aliada de primeira
ordem da sociedade e do poder público, oferecendo uma escolha de qualidade
na hora de decidir onde matricular seus filhos.

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Estado no Maranhão – SINEPE/MA

Sobre o retorno das aulas e
descontos nas mensalidades 

sergiofmelo13@gmail.com

“A concessão de
descontos na
mensalidade perdeu
a validade com a
promulgação do
Decreto Estadual nº
35.897 - que
também autorizou a
volta às aulas
presenciais em 3 de
agosto - sendo
assim, os valores
voltaram a ser
cobrados
normalmente”

SÉRGIO MELO - ADVOGADO
CONSELHEIRO ESTADUAL DA JOVEM ADVOCACIA DA OAB/MA

IRREGULARIDADES

Levantamento divulgado em
março deste ano revelou que, ao
menos, 30 concursos públicos ha-
viam sido suspensos em diferen-
tes unidades da federação até
aquela data por causa da pande-
mia do novo coronavírus. Os cer-
tames ofereceriam algo em torno
de 210 mil vagas em centenas de
órgãos públicos. Na maioria das
notas, os órgãos afirmaram estar
seguindo as recomendações da Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS)
ao implementar ações para redu-
zir a circulação e aglomeração de
pessoas. Dentre os cancelamentos
mais expressivos, está o do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), que tinha um pro-
cesso seletivo para agentes
censitários voltado para a elabo-
ração do Censo Demográfico de
2020. O processo estava com mais
de 208 mil vagas abertas.   

Cenário nacional

Para apoiar os empreendimentos
maranhenses no enfrentamento às
dificuldades financeiras resultantes
da pandemia de Covid-19, o Banco
do Nordeste ofereceu condições di-
ferenciadas de crédito e renegocia-
ção de dívidas para os segmentos
produtivos industrial, comercial e de
serviços. Ao todo, R$ 126,7 milhões
já foram aplicados na economia do
Maranhão até o mês de agosto, em
1.562 operações de crédito.

Os recursos são da linha de cré-
dito especial FNE Emergencial do
Banco do Nordeste, oriundos do
Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE), destina-
dos exclusivamente ao financia-
mento de pessoas físicas e pessoas
jurídicas, inclusive microempreen-
dedores individuais (MEIs) e coope-
rativas que desenvolvam atividades
produtivas não rurais. A medida é
possível graças ao reconhecimento
do estado de calamidade pública em
todo o território do Maranhão em
decorrência da pandemia causada
pelo novo coronavírus.

“O FNE Emergencial tem com-
provado ser fundamental para apoiar
os empreendedores maranhenses
na retomada das suas atividades co-
merciais, uma vez que gera condi-
ções de superação dos desafios desse
período tão delicado para a econo-
mia. Destacamos o atendimento às
micro e pequenas empresas, seg-

mento mais afetado pelas conse-
quências da crise sanitária e que são
tão relevantes para sustentação da
cadeia econômica e geração de em-
pregos. Somente para as MPEs, fi-
nanciamos R$ 107,6 milhões com o
crédito emergencial”, destacou o su-
perintendente estadual do Banco do
Nordeste no Maranhão, Danivan
Borges Lacerda.

Condições diferenciadas
O crédito emergencial do Banco do
Nordeste destina-se a capital de giro
isolado e a investimentos, incluindo
capital de giro associado, com con-
dições diferenciadas, como taxa fixa
de juros de 2,5% ao ano, prazo para
pagamento de até 12 anos e carên-

cia estendida para início do paga-
mento das parcelas. Empresas de
todos os municípios maranhenses
podem ter acesso ao recurso, por
meio da rede de agências do Banco
do Nordeste, que dispõe de 29 uni-
dades pulverizadas em todas as re-
giões do Estado.

Crédito para micros
O BNB contratou, nos primeiros oito
meses deste ano, R$ 289,8 milhões
com microempresas, empresas de
pequeno porte e empreendedores
individuais no Maranhão. Por meio
de 2,7 mil operações, o banco favo-
receu o fortalecimento de negócios
e, consequentemente, a manuten-
ção de emprego e renda. �

BNB supera R$ 126 mi em
crédito emergencial no MA 
Financiamento é fundamental para apoiar empreendedores maranhenses
na retomada das atividades comerciais em meio a grave crise econômica

Crédito liberado pelo BNB é essencial para empreendedores locais

Divulgação

Íntegra em oestadoma.com/491088
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APARTE       Transparentes    Um liberal lavajatista BASTIDORES
SABADO 11.09.2020

A investidura do ministro Luiz Fux à presidência do Supremo Tribunal Federal pode marcar uma 
etapa diferente no mais alto grau da Justiça Brasileira. Se não por um fim de uma época, mas pelo 
menos deve representar uma freada brusca no chamado ativismo judicial, que tem predominado 
em todas as instâncias do Judiciário.

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

CULTURA
Saiba como se 
cadastrar no 

auxílio Cultural 
PÁGINA  12

Partidos políticos de São Luís estão realizando desde o início da semana, convenções políticas para a escolha de seus representantes aos cargos de verea-
dor, prefeito e vice-prefeito para as eleições municipais de São Luís 2020.  O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que as convenções partidárias de-

verão ser realizadas entre o dia 31 de agosto a 16 de setembro, conforme prevê o Calendário Eleitoral. Veja a programaçao das concençoes .  PAGINA 6

ELEIÇÕES  2020

Convenções definem 
em quem você vai votar

Passos para escolher 
uma cachaça boa

Maranhão cria 
força-tarefa  

para combater 
queimadas 

 PÁGINA 12

MORTE DE EMPRESÁRIO     Veterinário depõe e vai para o presídio
PÁGINA 12

Ele é único economista e administrador em meio a uma leva 
de candidatos advogados e um ex-juiz federal. Adriano gosta de 
falar de sua preparação para o cargo que disputa em 2020. Diz 
ter mestrados em Harvard (EUA) e Sorbone (França), com a par-
ticularidade de nunca ter sido governista, mesmo sendo neto do 
ex-presidente José Sarney e sobrinho de Roseana, família que 
mandou meio século no Maranhão. Confira !  PÁGINA 3

A importância do 
Dia da Cachaça

Brasil tem mais 
de 4 mil marcas 

Uma escola de 
artes na vila dos 

pescadores
PÁGINA   14

ENTREVISTA ADRIANO SARNEY

“Nunca tive cargo 
no MDB ou de família”

Dia da 
"marvada"

PÁGINA 7

BAIXA       6H10    0.87M 

ALTA        12H31    3.97M 

BAIXA     18H34   1.29M

Moto Club 
comemora 

83 anos 
A diretoria do clube pretendia 

comemorar a data de forma bem 
mais coletiva, mas devido à pan-
demia do coronavírus a programa-
ção ficou reduzida a uma live por 
meio do canal oficial no YouTube, 
a partir das 17h. PÁGINA 13

Sair da  zona de 
rebaixamento 

é a meta do 
Sampaio Corrêa

Sampaio Corrêa encara 
o Operário-PR, hoje, às 

16h30, no Estádio Castelão. 
A partida é válida pela 
10ª rodada da Série B e 

uma vitória pode deixar o 
Tricolor fora do Z4

PÁGINA 13



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

No Brasil, apesar de ser uma área relativamente nova perto de todas existentes, a
Biomedicina tem um papel fundamental no combate à pandemia do novo coronavírus

BIOMEDICINA NA PANDEMIA

De coadjuvante a
protagonista 
PATRÍCIA CUNHA

N
un ca se fa lou tan to em Bi o- 
me di ci na, bi o mé di co(a) na 
atu a li da de. No mo men to 
atí pi co em que vi ve mos, 

mar ca do por per das, do en ças, so fri- 
men to, res tri ções, cui da dos, al te ra ção 
na ro ti na, en fim, uma oca sião que pe- 
gou to do mun do de sur pre sa, e em 
que to do mun do te ve que apren der a 
li dar com tu do, pro fis si o nais de saú de 
se des ta cam co mo os ver da dei ros he- 
róis no en fren ta men to a uma ame a ça 
“in vi sí vel”:  a Co vid-19, que tem fei to 
tan tas ví ti mas, in fec ta das e fa tais.

Den tre es ses he róis do sé cu lo 21, 
que in can sa vel men te com ba tem di a- 
ri a men te na li nha de fren te sal van do 
vi das e man ten do, na po pu la ção 
mun di al, a es pe ran ça pe lo fim da 
pan de mia, es tá o pro fis si o nal bi o mé- 
di co, que tem se des ta ca do ca da vez 
mais por ter a ca pa ci da de de es tu dar e 
co nhe cer a fun do es sa no va ame a ça.

No Bra sil a Bi o me di ci na ape sar de 
ser uma área re la ti va men te no va per- 
to de to das exis ten tes, tem um pa pel 
fun da men tal no com ba te à pan de mia 
de Co ro na ví rus. De acor do com o co- 
or de na dor do cur so de Bi o me di ci na 
da Flo ren ce, Dou to ran do em Ci ên ci as 
da Saú de pe la Uni ver si da de Fe de ral 
do Ma ra nhão – UF MA,  pro fes sor 
Stanley Gal vão, de to dos os cam pos 
de atu a ção do bi o mé di co, nes te mo- 
men to, po dem ser des ta ca das al gu- 
mas áre as cru ci ais. “Des ta ca mos a 
atu a ção do bi o mé di co em aná li ses 
clí ni cas, re a li zan do o di ag nós ti co mo- 
le cu lar (PCR) e o so ro ló gi co (imu no-

BIOMEDICINA EXERCE UM PAPEL FUNDAMENTAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

cro ma to gra fia) pa ra o SARS-CoV-2 em 
la bo ra tó ri os de ur gên cia e de saú de 
pú bli ca de to do o país; no di ag nós ti co 
por ima gem, re a li zan do To mo gra fia 
Com pu ta do ri za da, Rai os-X e Res so- 
nân cia Mag né ti ca nos pa ci en tes com 
CO VID-19; e na Vi gi lân cia Epi de mi o- 
ló gi ca, uma vez que, com os re sul ta- 
dos dos exa mes emi ti dos, é pos sí vel 
tra çar cur vas de pro je ção epi de mi o ló- 
gi ca pa ra que me di das de pre ven ção e 
con tro le pos sam ser tra ça das”, ex pli- 
cou.

Além des ses cam pos, fun da men- 
tais pa ra a de tec ção e o con tro le da 
do en ça, des ta que pa ra a im por tân cia 
da Bi o me di ci na na área da pes qui sa e 
de sen vol vi men to de va ci nas, que tem 
si do o fo co de mui tos bi o mé di cos pe- 
lo mun do; e a Pes qui sa Ci en tí fi ca, in- 
ves ti gan do o ge no ma do ví rus em 
bus ca de res pos tas so bre as ca rac te- 
rís ti cas bi o ló gi cas e ge né ti cas que 
per mi tam o com ba te a es sa emer gên- 
cia mun di al.

Des ta ca mos a atu a ção 

do bi o mé di co em 

aná li ses clí ni cas, 

re a li zan do o di ag nós ti co 

mo le cu lar (PCR) e o 

so ro ló gi co 

(imu no cro ma to gra fia) 

pa ra o SARS-CoV-2 em 

la bo ra tó ri os de ur gên cia 

e de saú de pú bli ca de 

to do o país

Pesquisas científicas com produtos naturais

O pro fes sor Stanley Gal vão, com
ex pe ri ên cia com pes qui sas ci en tí fi cas
de sen vol ven do pro du tos na tu rais
com ati vi da de an ti mi cro bi a na e pro- 
bió ti cas atra vés de ex tra tos de plan tas
e me ta bo lis mo pri má rio de mi cror ga- 
nis mos, res sal tou que a pan de mia do
no vo co ro na ví rus trou xe mai or vi si bi- 
li da de à bi o me di ci na. “Com o apa re- 
ci men to do no vo co ro na ví rus e com o
rá pi do au men to de no vos ca sos mun- 
di al men te, sur gi ram mui tas dú vi das a
seu res pei to, co mo ele po de ser trans- 
mi ti do? O que ele po de cau sar? Tem
cu ra? A Bi o me di ci na for ma pro fis si o- 
nais ga ba ri ta dos pa ra res pon der to- 
das es sas dú vi das e con tri buir di re ta- 
men te no com ba te à pan de mia. Não é
à toa que car re ga mos a mar ca de pi o- 
nei ros em ma pe ar o ma te ri al ge né ti co
do no vo co ro na ví rus, dois di as de pois
de con fir ma do o pri mei ro ca so no
Bra sil. Gra ças ao tra ba lho de uma Bi o- 
mé di ca que o ví rus cir cu lan te no Bra- 
sil re ce beu a iden ti fi ca ção de SARS-
CoV-2, con tri buin do pa ra o de sen vol- 
vi men to de tes tes pa ra o di ag nós ti co
mais pre ci so e até pa ra o de sen vol vi- 

men to de va ci nas. Es se tra ba lho mu- 
dou a ma nei ra da so ci e da de en xer gar
a Bi o me di ci na, sain do de um pa pel de
co ad ju van tes pa ra pro ta go nis tas”,
dis se.

Com is so, há de se es pe rar uma
mai or pro cu ra so bre o que é a pro fis- 
são e o que faz o pro fis si o nal. Se gun do
o pro fes sor, hou ve um au men to na
pro cu ra sim, pe lo cur so de Bi o me di ci- 
na. 

“Is so de vi do ao per fil do pro fis si o- 
nal que se for ma. É um pro fis si o nal
que se en cai xa per fei ta men te não só
nes se mo men to de pan de mia, mas,
de vi do à sua di ver si da de de atu a ção,
ele po de se ade quar em quais quer das
mais de 30 áre as, que vai da es té ti ca
avan ça da até di ag nós ti co de do en ças
e de sen vol vi men to de va ci nas. Ser
for ma do em Bi o me di ci na sig ni fi ca
pos suir um vas to co nhe ci men to, que
ca pa ci ta o pro fis si o nal a li dar com en- 
de mi as, epi de mi as e pan de mi as. As- 
sim sen do, fi ca evi den te a im por tân- 
cia e o des ta que dos bi o mé di cos nas
fren tes pú bli cas de com ba te à Co vid-
19, em ca rá ter emer gen ci al ou por

tem po in de ter mi na do, co mo in dis- 
pen sá vel re cur so hu ma no pa ra a saú- 
de pú bli ca nes te mo men to”, des ta- 
cou.

Áre as de atu a ção do Bi o mé di co
De acor do com o Con se lho Fe de ral

de Bi o me di ci na (CFBM), um pro fis si- 
o nal for ma do em Bi o me di ci na po de
atu ar com: Acu pun tu ra; Aná li se Am-
bi en tal; Aná li ses Bro ma to ló gi cas;
Aná li ses Clí ni cas; Au di to ria; Ban co de
San gue; Bi o lo gia Mo le cu lar; Bi o me di- 
ci na Es té ti ca; Bi oquí mi ca; Ci to lo gia;
Do cên cia e Pes qui sa: Bi o fí si ca, Vi ro lo- 
gia, Fi si o lo gia, His to lo gia Hu ma na,
Pa to lo gia, Em bri o lo gia, Psi co bi o lo gia;
Far ma co lo gia; Fi si o lo gia do Es por te e
da Prá ti ca do Exer cí cio Fí si co; Ge né ti-
ca; Ges tão das Tec no lo gi as de Saú de;
He ma to lo gia; His to tec no lo gia Clí ni- 
ca; Ima ge no lo gia; Imu no lo gia; In for- 
má ti ca de Saú de; Mi cro bi o lo gia; Mi- 
cro bi o lo gia de Ali men tos; Mo ni to ra-
men to Neu ro fi si o ló gi co Tran so pe ra- 
tó rio; Pa ra si to lo gia; Pa to lo gia Clí ni ca;
Per fu são Ex tra cor pó rea; Ra di o lo gia;
Re pro du ção Hu ma na; Sa ni ta ris ta;
Saú de Pú bli ca; e To xi co lo gia.

Nu cam

MA RA NHÃO

For ça-ta re fa  pa ra
com ba ter quei ma das

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão cri ou uma for ça-
ta re fa pa ra atu ar no com ba te às quei ma das ile gais no
es ta do. A ini ci a ti va é par te do Acor do de Re sul ta dos em
De fe sa da Amazô nia, as si na do, em 12 de agos to, pe lo
Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co e os Mi nis té ri- 
os Pú bli cos dos es ta dos que in te gram a Amazô nia Le gal.

A por ta ria que cri ou a for ça-ta re fa foi as si na da na ma- 
nhã des ta quin ta-fei ra, 10, pe lo pro cu ra dor-ge ral de jus- 
ti ça, Edu ar do Ni co lau. Es ti ve ram pre sen tes tam bém os
pro mo to res de jus ti ça Fer nan do Bar re to, co or de na dor
do Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal de Meio Am bi en te, Ur- 
ba nis mo e Pa trimô nio Cul tu ral (CAO-UMA), e Car los
Hen ri que Vi ei ra, di re tor da Se cre ta ria de Ges tão e Pla ne- 
ja men to do MP MA.

No Acor do de Re sul ta dos, o CNMP afir ma que a “ne- 
ces si da de de cri a ção das for ças-ta re fas nos Mi nis té ri os
Pú bli cos es ta du ais se jus ti fi ca em fun ção da Amazô nia
es tar vi ven ci an do epi só di os in ten sos de de gra da ção,
des ma ta men to e quei ma das, sen do ne ces sá rio o for ta- 
le ci men to das atu a ções pre ven ti va e re pres si va na tu te la
co le ti va do am bi en te, bem co mo mai or in te gra ção en tre
os Mi nis té ri os Pú bli cos que atu am na Amazô nia Le gal”.

No mes mo do cu men to, a Co mis são do Meio Am bi en- 
te do CNMP as su miu o com pro mis so de con tri buir pa ra
o for ta le ci men to da atu a ção dos gru pos e for ças-ta re fas
cri a dos “com o de sen vol vi men to de es tra té gi as pa ra
mai or in te gra ção com as for ças ta re fas do Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral e a re a li za ção de ofi ci nas de tra ba lho e
ca pa ci ta ção, em par ce ria com ins ti tui ções de en si no,
com a Abram pa (As so ci a ção Bra si lei ra dos Mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co de Meio Am bi en te) e ór gãos e ins ti- 
tui ções pú bli cas de de fe sa do am bi en te”.

No Ma ra nhão, a for ça-ta re fa reu ni rá as Pro mo to ri as
de Jus ti ça de Meio Am bi en te de Im pe ra triz, Bar ra do
Cor da e Mi ra dor. As du as úl ti mas ci da des têm con cen- 
tra do a mai or in ci dên cia de quei ma das no es ta do. No
ca so de Im pe ra triz, a Pro mo to ria irá re ce ber um equi pa- 
men to que pos si bi li ta o mo ni to ra men to da qua li da de
do ar, do a do pe lo Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do do Acre
(MP-AC).

O apa re lho é um me di dor que aju da no mo ni to ra- 
men to da pro du ção de fu ma ça de cor ren te de quei ma- 
das. O uso do equi pa men to se rá fei to em par ce ria com a
Se cre ta ria de Es ta do de Meio Am bi en te (Se ma).

O sen sor Pur ple Air PA-II-SD co nec ta-se a uma re de
in ter na ci o nal que dis po ni bi li za da dos em tem po re al e
de for ma gra tui ta. Com is so, a po pu la ção po de rá acom- 
pa nhar a qua li da de do ar, pre ci san do, pa ra is so, ape nas
bai xar o apli ca ti vo Air Quality, por meio do qual é pos sí- 
vel acom pa nhar a si tu a ção do ar no mun do to do.

Tam bém nes ta quin ta-fei ra, o pro cu ra dor-ge ral de
jus ti ça as si nou o ato re gu la men tar que cri ou o Nú cleo
de Re so lu ção de Con fli tos Am bi en tais (Nu cam) no Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão. O Nú cleo fa rá par te da
es tru tu ra do CAO-UMA.

Ca be rá ao Nu cam, quan do so li ci ta do por pro mo to res
de jus ti ça ou de sig na do pe la Ad mi nis tra ção Su pe ri or,
ar ti cu lar e ori en tar a atu a ção do MP MA na me di a ção e
ne go ci a ção de con fli tos am bi en tais com ple xos ou de
gran de re per cus são so ci al ou econô mi ca. Es tão in cluí- 
dos em pre en di men tos ou ati vi da des cau sa do ras de im- 
pac to am bi en tal sig ni fi ca ti vo, con si de ra dos de al to ris co
de de sas tres am bi en tais e que pos sam ge rar im pac tos
sig ni fi ca ti vos em áre as de con ser va ção ou ou tras áre as
pro te gi das.

O Nú cleo tam bém po de rá con du zir inqué ri tos ci vis
ou pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos, ana li sar do cu men- 
tos apre sen ta dos em pro ces sos de li cen ci a men to am bi- 
en tal e in cen ti var a in te gra ção com o meio téc ni co e
aca dê mi co, com apoio mú tuo em ati vi da des de en si no,
pes qui sa, ex ten são e ela bo ra ção de di ag nós ti cos, vis to- 
ri as, pa re ce res e pro je tos téc ni cos que pos sam aju dar na
re so lu ção ex tra ju di ci al de con fli tos.

O co or de na dor do CAO-UMA, Fer nan do Bar re to, ci- 
tou co mo um dos exem plos de pos si bi li da de de atu a ção
do Nu cam um ca so de quei ma da que en vol va mais de
um mu ni cí pio. De acor do com o pro mo tor de jus ti ça, os
mem bros do MP MA já têm aces so ao sis te ma Map Bi o- 
mas, com seus aler tas de fo cos de in cên dio, ao Sis te ma
de Ca das tro Am bi en tal Ru ral e às in for ma ções da Se cre- 
ta ria de Meio Am bi en te. “O pro mo tor de jus ti ça, ao re ce- 
ber um aler ta de in cên dio, po de aci o nar o Cen tro de
Apoio, a Co mis são de Meio Am bi en te ou o pró prio Map- 
Bi o mas pa ra re ce ber in for ma ções mais de ta lha das. Is so
é com par ti lha do com a Se cre ta ria de Meio Am bi en te e
eles po de rão atu ar con cen tra da men te nes sas ques tões.
É uma con gre ga ção de in for ma ções”, ex pli cou Bar re to.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro
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Índice de volume de serviços nem cresceu nem diminui, ficando em 0%. Isso se deu
após dois meses de aumento no volume de serviços na base de comparação temporal

ECONOMIA

Setor de serviços no
Maranhão fica estável

O
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE)
di vul gou a Pes qui sa Men sal
de Ser vi ços (PMS), re fe ren te

ao mês de ju lho. Tra ta-se de um pa no- 
ra ma con jun tu ral do se tor de ser vi ços
da eco no mia bra si lei ra. Fa zem par te
do pai nel amos tral da pes qui sa em- 
pre sas for mal men te cons ti tuí das,
com 20 ou mais pes so as ocu pa das,
que de sem pe nham co mo prin ci pal
ati vi da de um ser vi ço não-fi nan cei ro,
ex cluí do ain da o se tor O (ad mi nis tra- 
ção pú bli ca, de fe sa e se gu ri da de so ci- 
al) da Clas si fi ca ção Na ci o nal de Ati vi- 
da des Econô mi cas (CNAE).

Pa ra Bra sil, no mês de ju lho de
2020, em com pa ra ção com o mês de
ju nho de 2020, com ajus te sa zo nal, o
ín di ce de vo lu me de ser vi ços cres ceu
2,6%, de pois de ter cres ci do 5,2% no
mês an te ri or nes sa mes ma ba se de
com pa ra ção tem po ral (mês/mês ime- 
di a ta men te an te ri or). Es ses dois úl ti- 
mos me ses de cres ci men to, 7,9% no
to tal, ain da não fo ram su fi ci en tes pa- 
ra re ver ter as que das se quen ci ais
ocor ri das em qua tro me ses, de fe ve- 
rei ro a maio, que to ta li za ram um re- 
cuo de 19,8%.

No acu mu la do de 12 me ses, fin do
em ju lho de 2020 (agos to de 2019 a ju- 
lho de 2020 co te ja do com agos to de
2018 a ju lho de 2019), o ín di ce do vo- 
lu me de ser vi ços re traiu 4,5%. Com 12
me ses fin dos em ju nho de 2020, o re- 
cuo es ta va na ca sa de 3,4%.

Ma ra nhão: vo lu me de ser vi ços es- 
ta ci o na do em 0,0%

No Ma ra nhão, em ju lho des te ano,
na com pa ra ção com ju nho, com ajus- 
te sa zo nal, o ín di ce de vo lu me de ser- 

vi ços nem cres ceu nem di mi nui, fi- 
can do em 0,0%. Is so se deu de pois de
dois me ses de au men to no vo lu me de
ser vi ços na ba se de com pa ra ção tem- 
po ral mês/mês ime di a ta men te an te- 
ri or: maio (+1,8%) e ju nho (+6,0%). Os
nú me ros dos três úl ti mos me ses ain- 
da não fo ram su fi ci en tes pa ra re ver ter
o tom bo ocor ri do em abril, de -14,0%,
que foi o mai or na sé rie his tó ri ca ini ci- 
a da em fe ve rei ro de 2011. Das 27 Uni- 
da des da Fe de ra ção (UFs), em seis de- 
las hou ve que da no vo lu me de ser vi- 
ços, sen do que a mai or re tra ção foi
de tec ta da no CE (-2,5%). As du as me- 
lho res per for man ces fo ram es ti ma das
pa ra AL (+9,5%) e RR (+8,2%).

Na com pa ra ção mês/mês igual ao
ano an te ri or, ju lho des te ano/ju lho de
2019, no Ma ra nhão, foi de tec ta da
uma que da de 9,4%, va len do lem brar
que no mês an te ri or, ju nho/2020, o
re cuo ti nha si do de 7,4%. Nes sa ba se
de com pa ra ção, mês/mês igual do
ano an te ri or, no Ma ra nhão, ape nas no
mês de mar ço hou ve au men to no vo- 
lu me de ser vi ços, 3,8%. Em mar ço de
2019, tan to na com pa ra ção mês/mês
ime di a ta men te an te ri or e mês/mês
igual ao ano an te ri or, hou ve que da no
vo lu me de ser vi ços, o que tor na a
com pa ra ção de mar ço de 2020 com
es se mês do ano an te ri or de fá cil en- 
ten di men to ao ge rar um nú me ro po- 
si ti vo. 

Ape nas du as UFs, em ju lho de 2020,
ti ve ram al ta no vo lu me de ser vi ços
nes sa ba se de com pa ra ção mês/mês
igual do an te ri or, a sa ber: RO (+5,2%)
e MT (+0,8%). As mai o res que das fo- 
ram ob ser va das na BA (-26,4%) e no
RN (-28,4%).

As cons tan tes ocor rên ci as ne ga ti- 
vas no Ma ra nhão no co te ja men to
mês/mês igual ao ano an te ri or im pli- 
ca ram um acu mu la do ne ga ti vo no
ano de 2020 em re la ção ao ano de
2019 na or dem de 7,1% no vo lu me do
se tor de ser vi ços. Fa zen do um cor te
tem po ral de abril/2020 pa ra ju- 
lho/2020, no ta-se um cres cen do ne- 
ga ti vo do vo lu me de ser vi ços ocor ri do
no ano, que va le tan to pa ra Bra sil
quan to pa ra Ma ra nhão.

Das 27 UFs, a úni ca que apre sen tou
uma ta xa po si ti va no ano de 2020, fe- 
cha do em ju lho, na com pa ra ção com
mes mo pe río do de 2019, tam bém fe-
cha do em ju lho, até o mo men to, foi
RO, +3,9%. 

As seis mai o res re tra ções no vo lu- 
me de ser vi ços no ano fo ram ob ser va- 
das em UFs lo ca li za das na re gião Nor- 
des te, sen do que as du as mai o res que-
das fo ram ob ser va das na BA (-18,0%)
e em AL (-19,0%).

Na ba se tem po ral de com pa ra ção
que le va em con si de ra ção os úl ti mos
12 me ses (agos to de 2019 a ju lho de
2020 co te ja do com agos to de 2018 a
ju lho de 2019), o Ma ra nhão apre sen- 
tou um vo lu me ne ga ti vo de ser vi ços
de -3,0%. 

Até abril de 2020, na ba se de com- 
pa ra ção tem po ral em que se le va em
con ta os úl ti mos 12 me ses, a ta xa do
vo lu me de ser vi ços, no Ma ra nhão, re- 
sis tia com nú me ro po si ti vo. Des de ja- 
nei ro de 2019 até abril de 2020, as ta-
xas acu mu la das a ca da 12 me ses eram
po si ti vas, su pe ran do um lon go pe río-
do de ta xas ne ga ti vas acu mu la das a
ca da 12 me ses que per du rou de mar-
ço de 2015 a de zem bro de 2018.

AULA PRESENCIAL SÓ EM 2021

Universidades retomam, mas de forma remota
Nes ta se gun da-fei ra (14), re tor nam 

as au las na Uni ver si da de Es ta du al da 
Re gião To can ti na do Ma ra nhão (UE- 
MA SUL), de for ma re mo ta. Na Uni- 
ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE- 
MA), as au las rei ni ci a ram na úl ti ma 
quar ta-fei ra (9), tam bém re mo ta. A 
me di da foi de fi ni da em reu nião dos 
con se lhos uni ver si tá ri os, com ba se 
em con sul ta pú bli ca on li ne com ges- 
to res, pro fes so res e es tu dan tes. O do- 
cu men to apro va do pe los ór gãos es ta- 
be le ce as nor mas e di re tri zes pa ra o 
en si no re mo to, no vo ca len dá rio aca- 
dê mi co e ati vi da des de pes qui sa e ex- 
ten são, de vi do o ce ná rio de pan de mia 
do no vo co ro na ví rus.

Na UE MA, o se mes tre 2020.1, vai de 
9 de se tem bro a 14 de no vem bro; e o 
se gun do se mes tre vai de 7 de de zem- 
bro de 2020 a 20 de mar ço de 2021. Na 
UE MA SUL, o re tor no do se mes tre 
2020.1 se rá na pró xi ma se gun da-fei ra, 
14 de se tem bro e en cer ra 23 de de- 
zem bro; o se gun do se mes tre vai de 4 
de ja nei ro a 17 de abril de 2021.

As uni ver si da des lan ça rão ain da 
edi tais es pe cí fi cos pa ra im ple men tar 
po lí ti ca de apoio di gi tal a pro fes so res,

UEMA REINICIOU AS AULAS DE FORMA REMOTA NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA, DIA 9

as sim co mo pa ra in clu são dos es tu- 
dan tes em si tu a ção de vul ne ra bi li da- 
de so ci o e conô mi ca. Es tu dan tes que 
in te gram gru pos de pes qui sa na ini ci- 
a ção ci en tí fi ca, te rão pror ro ga dos os 
pra zos pa ra apre sen tar re la tó ri os em 
an da men to, po den do ser apre sen ta- 
dos de for ma in com ple ta ou até can- 
ce la dos, sem pre juí zo ao alu no.

Mes mo com as au las na mo da li da- 
de re mo ta, pro fes so res e alu nos po de- 
rão uti li zar os la bo ra tó ri os das uni ver- 

si da des pa ra pro je tos que têm fo men-
to. Os pro to co los sa ni tá ri os de fi ni dos 
pe los ór gãos de re fe rên cia se rão cum- 
pri dos du ran te a uti li za ção dos es pa- 
ços das ins ti tui ções.

PA ES 2021
Pa ra le lo ao re tor no das au las, a UE- 

MA pros se gue com as eta pas do Pro-
ces so Se le ti vo de Aces so à Edu ca ção 
Su pe ri or – PA ES 2021. En cer ra em 18 
de se tem bro o pra zo pa ra so li ci tar 
isen ção da ta xa de ins cri ção.

JUSTIÇA

Concurso é suspenso em Alto Alegre do Pindaré
A Jus ti ça do Ma ra nhão de ter mi nou

a sus pen são, em ca rá ter li mi nar, do
con cur so pú bli co do mu ni cí pio de Al- 
to Ale gre do Pin da ré, cu jas as pro vas
se ri am re a li za das nes te do min go, dia
13 de se tem bro. 

O con cur so es ta va ofe re cen do va- 
gas pa ra car gos efe ti vos e ca das tro de
re ser va na es tru tu ra ad mi nis tra ti va
mu ni ci pal.

De acor do com o pe di do do Mi nis-
té rio Pú bli co, a re a li za ção de con cur- 
so po de ria ge rar o lo cal per fei to pa ra a
pro li fe ra ção do no vo co ro na ví rus. 

His tó ri co

RE VI TA LI ZA ÇÃO

Ca pi tal te rá no vo
car tão-pos tal com
pré dio da RFF SA

São Luís com ple tou 408 anos de his tó ria na úl ti ma
ter ça-fei ra (8). Uma ci da de que car re ga co mo mar cas do
seu pas sa do um gi gan tes co acer vo ar qui tetô ni co pre- 
ser va do e che gou ao sé cu lo XXI mes clan do tra di ção e
mo der ni da de. A res tau ra ção do pa trimô nio his tó ri co da
ca pi tal é de ci si va nes se pro ces so. Es se é o ca so do pro je- 
to de re vi ta li za ção da an ti ga se de da Re de Fer ro viá ria
Fe de ral S/A (RFF SA), lo ca li za da da Ave ni da Bei ra-Mar. A
obra es tá na fa se fi nal e es tá pres tes a ser en tre gue à po- 
pu la ção.

O es pa ço abri ga rá o mais no vo es pa ço de cul tu ra, ar- 
te, en tre te ni men to e vi vên cia de São Luís. Co ta do co mo
um dos mais no vos car tões-pos tais da ci da de, o Com- 
ple xo Cul tu ral e Ar tís ti co da RFF SA con ta rá com mu seu
fer ro viá rio, ex po si ção de qua dros, pin tu ra, ar te con tem- 
po râ nea, ar te sa na to, res tau ran te, ca fe te ria, sor ve te ria,
além de um po lo tec no ló gi co.

De acor do com a Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra
(Sec ma), foi fei ta to da a res tau ra ção do pré dio, obe de- 
cen do as ca rac te rís ti cas ori gi nais da edi fi ca ção. Atu al- 
men te, a obra es tá na fa se de aca ba men to, com ser vi ços
de pin tu ra e ins ta la ção de for ros, di vi só ri as, vi trais e la- 
dri nhos res tau ra dos.

Com in ves ti men tos na or dem de R$ 7,5 mi lhões, ori- 
gi ná ri os do Te sou ro Es ta du al, o pro je to exe cu ta do pe lo
Go ver no do Ma ra nhão é de au to ria do Ins ti tu to do Pa- 
trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan). A in ter- 
ven ção tam bém con tem plou ser vi ços de de mo li ção, re- 
cur sos de aces si bi li da de, ele va dor, no vas es qua dri as, pi- 
sos, re com po si ção de pa re des, fa cha das, cons tru ção de
ram pa, es ca da e me za ni no, res tau ra ção de gra des, den- 
tre ou tros.

A re for ma do pré dio da RFF SA é a fa se fi nal da re vi ta li- 
za ção do Com ple xo Fer ro viá rio da Ave ni da Bei ra-Mar.
Em 2018, o go ver na dor Flá vio Di no en tre gou a re for ma
da Pra ça Go mes de Sou sa e im plan tou a Pra ça João si nho
Trin ta, que se tor na ram pon tos de con cen tra ção e dis- 
per são do cir cui to car na va les co.

An ti ga se de da Es ta ção João Lis boa, que foi inau gu ra- 
da no ano de 1929, o pré dio da RFF SA es ta va até en tão
de te ri o ra do e aban do na do em uma das re giões mais
pri vi le gi a das do Cen tro His tó ri co.

No lo cal, cen te nas de ma ra nhen ses par ti am di a ri a- 
men te pa ra ou tras ci da des do Ma ra nhão e tam bém pa ra
se des lo car den tro de São Luís. A RFF SA foi ex tin ta em
2007, mas a lo co mo ti va pa rou de fun ci o nar ain da na dé- 
ca da de 1980 e o pré dio por anos abri gou de le ga ci as de
po lí cia.

A lo co mo ti va que cir cu la va em São Luís des de os anos
1920, por dé ca das foi um dos prin ci pais mei os de trans- 
por te na ca pi tal.

O pro je to de res tau ra ção da es ta ção foi de sen vol vi do
por uma equi pe mul ti dis ci pli nar que con tou com his to- 
ri a do res, so ció lo gos, ar qui te tos e en ge nhei ros.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro
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Outras frentes de trabalho como revestimento cerâmico dos boxes e rebocos de
alvenarias estão em andamento no equipamento que integra um pacote de obras

So bre a obra

San to Antô nio

Mon te Cas te lo

Vi la Ba can ga

San ta Cruz

Bom Je sus

SÃO LUÍS

Mercado recebe
estrutura de telhado

Mais uma fa se da obra de re cons- 
tru ção do Mer ca do da Cohab foi ini ci- 
a da nes ta se ma na. As equi pes da Pre- 
fei tu ra de São Luís ini ci a ram a ins ta la- 
ção da es tru tu ra me tá li ca que da rá
sus ten ta ção ao te lha do do no vo equi- 
pa men to, que de ve rá ser en tre gue nos
pró xi mos me ses. Si mul ta ne a men te,
os ope rá ri os tam bém es tão exe cu tan- 
do o re ves ti men to ce râ mi co dos bo- 
xes, a con cre ta gem da la je da ad mi- 
nis tra ção, ele va ção e re bo cos de al ve- 
na ri as. O equi pa men to in te gra um
pa co te de dez mer ca dos con tem pla- 
dos com re for ma ou re cons tru ção por
meio do pro gra ma São Luís em Obra.
Dos dez, dois já fo ram en tre gues pe lo

pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or:
Mer ca do do Co ro a di nho e do Anil. Se- 
guem com obras avan ça das os mer ca- 
dos do São Fran cis co, Mon te Cas te lo,
San ta Cruz, Bom Je sus, San to Antô- 
nio, Vi la Ba can ga e Tu lhas (Fei ra da
Praia Gran de). O pró xi mo a ser en tre- 
gue se rá o Mer ca do das Tu lhas. “A re- 
cons tru ção do Mer ca do da Cohab é
uma de man da his tó ri ca. O an ti go es- 
pa ço es ta va com ple ta men te de te ri o- 
ra do, não ha via es tru tu ra pa ra man ter
o co mér cio de ali men tos no lo cal e
nem ga ran tir a se gu ran ça ali men tar,
pa ra os con su mi do res, por cau sa do
am bi en te con si de ra do in sa lu bre.
Com os in ves ti men tos do pro gra ma
São Luís em Obras, se gui mos tra ba- 
lhan do pa ra mu dar es sa re a li da de.
Quan do for en tre gue, o equi pa men to
ofe re ce rá mais es tru tu ra pa ra os fei- 
ran tes tra ba lha rem e pa ra os mo ra do- 
res re a li za rem com pras”, des ta cou o
pre fei to Edi val do acres cen ta do que
to dos os mer ca dos que es tão sen do
re for ma dos ou re cons truí dos se guem
o mes mo pa drão.

As sim que a es tru tu ra me tá li ca pa- 
ra sus ten ta ção do te lha do for con cluí- 
da, já na pró xi ma se ma na, os ope rá ri- 
os vão ini ci ar a co lo ca ção das te lhas –
mais re sis ten tes e de mai or vi da útil,
co mo as que fo ram uti li za das nos
mer ca dos do Co ro a di nho e Anil, que
fo ram inau gu ra dos re cen te men te, e
que tam bém já fo ram ins ta la das no
Mer ca do do São Fran cis co.

A re cons tru ção do Mer ca do da
Cohab pre vê aces si bi li da de às pes so- 
as com de fi ci ên cia; ilu mi na ção e ven- 

ti la ção na tu rais; re es tru tu ra ção de pi- 
so, re ves ti men tos, te to e ba nhei ros;
es tru tu ra hi dráu li ca, elé tri ca e sa ni tá- 
ria; har mo ni za ção com o en tor no;
aten di men to às nor mas re gu la do ras
bra si lei ras; re or ga ni za ção dos es pa- 
ços de tra ba lho com a uni fi ca ção das
es tru tu ras fí si cas exis ten tes; ins ta la- 
ção de equi pa men tos de se gu ran ça
con tra in cên dio; in clu são de ele men- 
tos que pos si bi li ta rão o ma nu seio e
ar ma ze na gem ade qua dos de ali men- 
tos, bem co mo o ar ma ze na men to de
água e o des car te de re sí du os só li- 
dos. “O pre fei to Edi val do es tá re a li-
zan do a mai or in ter ven ção em mer ca- 
dos de to da a his tó ria de São Luís. Na
Cohab a re cons tru ção do equi pa men-
to es tá avan ça da e nos sas equi pes es- 
tão exe cu tan do a cons tru ção do pi so,
re ves ti men to ce râ mi co dos bo xes,
aca ba men tos das ban ca das. Ini ci a- 
mos a mon ta gem das tre li ças me tá li-
cas da co ber tu ra que se gue em an da-
men to. Es ta mos tra ba lhan do em rit- 
mo in ten so pa ra que, em bre ve, os fei-
ran tes e con su mi do res te nham um
es pa ço to tal men te no vo, or ga ni za do,
aces sí vel, se gu ro, com to dos os ele- 
men tos den tro das nor mas da vi gi lân- 
cia sa ni tá ria. Mais um le ga do da ges- 
tão pa ra a po pu la ção”, dis se o ti tu lar
da Se mosp, An to nio Araú jo.

Além do Mer ca do da Cohab, a ges- 
tão do pre fei to Edi val do tam bém se- 
gue avan çan do com in ter ven ções nos
mer ca dos do São Fran cis co, Mon te
Cas te lo, San ta Cruz, Bom Je sus, San to
Antô nio, Vi la Ba can ga e Tu lhas (Fei ra
da Praia Gran de), es te úl ti mo a ser
inau gu ra do co mo pre sen te pe los 408
anos de São Luís.

São Francisco: reforma do mercado adiantada
A re for ma do Mer ca do do São Fran- 

cis co es tá bas tan te adi an ta da. Es tá
em an da men to os ser vi ços de aca ba- 
men to de ban ca das, apli ca ção de re- 
ves ti men to ce râ mi co dos bo xes, exe- 
cu ção da re de hi dros sa ni tá ria e de
com ba te a in cên di os. Tam bém foi ini- 
ci a da a co lo ca ção dos tri lhos das por- 
tas de en ro lar dos bo xes, além da
cons tru ção da ba se da cai xa d’água.
Cer ca de 100 fei ran tes se rão be ne fi ci- 
a dos com a no va es tru tu ra.

No Mer ca do do São Fran cis co foi
re fei ta to da a es tru tu ra de sus ten ta ção
da co ber tu ra, is to é, os pi la res de con- 
cre to ar ma do e vi gas de aço, as sim co- 
mo o te lha do pro pri a men te di to, que
ago ra é re ves ti do de ma te ri al ter mo
acús ti co, is to é, re sis ten te as al tas
tem pe ra tu ras em pe río dos de mui ta
in ci dên cia de rai os so la res e, em tem- 
pos de chu va, ca paz de ate nu ar o ba- 
ru lho do im pac to dos pin gos nas te- 
lhas.

No as pec to in ter no, as equi pes da
Pre fei tu ra es tão tra ba lhan do no aca- 
ba men to das ban ca das, re bo co e ins- 
ta la ção dos tam pos de gra ni to. Tu bu- 

la ções pa ra sis te ma elé tri co e hi dráu- 
li co já fo ram con cluí das. Tam bém es- 
tão sen do ins ta la das as tu bu la ções do
sis te ma de com ba te a in cên dio e hi- 
dran tes.

No Mer ca do do San to Antô nio, es- 
tão sen do fei tos os re bo cos das pa re- 
des la te rais e ele va ção (ni ve la men to)
das pa re des dos bo xes, exe cu ção da
re de elé tri ca, cons tru ção das ban ca- 
das. As equi pes da Pre fei tu ra es tão fi- 
na li zan do as vi gas de con cre to ar ma- 
do, ins ta la das so bre os pi la res de sus- 
ten ta ção do te lha do. A Pre fei tu ra tam- 
bém es tá re fa zen do to do pas seio de
pe des tres (cal ça das) no en tor no do
mer ca do.

No lo cal es tá sen do re for ma da to da
a es tru tu ra in ter na, com a re or ga ni za- 
ção dos bo xes, que pas sa rão de 8 pa ra
13 uni da des, além de apro xi ma da- 
men te 20 ban ca das na par te cen tral
do mer ca do, tu do cons truí do com pa- 
re des de al ve na ria e re ves ti men to em
ce râ mi ca. Se rá cons truí do um no vo
te lha do, ba nhei ros (mas cu li no, fe mi- 
ni no e adap ta do pa ra por ta do res de
de fi ci ên ci as), co lo ca do pi so no vo e
ins ta la ções elé tri cas, sa ni tá ri as e hi- 
dráu li cas.

No Mer ca do do Mon te Cas te lo, em
cons tru ção na Rua Rai mun do Cor rêa,
as equi pes da Pre fei tu ra es tão tra ba- 
lhan do na cons tru ção das es ca das de
aces so e cal ça das no en tor no. Es tão
sen do fei tos tam bém os ser vi ços de
aca ba men to in ter no, com ins ta la ção
de pi so e re bo co dos bo xes. A co ber tu- 
ra tam bém es tá sen do exe cu ta da pe- 
las equi pes da Pre fei tu ra, com a ins ta- 
la ção das vi gas me tá li cas so bre as pi- 
las tras de sus ten ta ção.

Va le lem brar que o Mer ca do do
Mon te Cas te lo é uma es tru tu ra to tal- 
men te no va, des de a ter ra pla na gem
do ter re no até a cra va ção das 32 es ta- 
cas de sus ten ta ção. No to tal, cer ca de
40 bo xes e 10 ban ca das es tão sen do

cons truí das no mer ca do. O pro je to
pre vê ain da ram pas de aces si bi li da de,
ins ta la ções de car ga e des car ga, área
ad mi nis tra ti va e ba nhei ros, en tre ou- 
tros.

No Mer ca do da Vi la Ba can ga, as
obras de re for ma no lo cal es tão con- 
cen tra das na ele va ção das pa re des de
to dos os bo xes a fim de es ta be le cer
uma al tu ra pa drão pa ra to dos eles. As
equi pes da Pre fei tu ra tam bém tra ba-
lham no re for ço das es tru tu ras de fun-
da ção, pi la res e vi gas, além do re bo co
das pa re des dos bo xes e ban ca das.

Com cer ca de 20 bo xes fi xos, o
equi pa men to te rá tam bém ban ca das
cen trais. No lo cal, es tá sen do re fei to
to do o te lha do, pi so, ins ta la ções sa ni-
tá ri as, hi dráu li cas e elé tri cas. Se rá pa-
dro ni za do o re ves ti men to ce râ mi co
de to do o mer ca do.

No bair ro San ta Cruz, a Pre fei tu ra
es tá re for man do to da a es tru tu ra do
mer ca do pú bli co lo cal. São cer ca de
40 bo xes e mais 14 ban ca das cen trais
que es tão re ce ben do re for ço es tru tu-
ral, re bo co e re ves ti men to ce râ mi co
pa dro ni za do, além de no vas ins ta la- 
ções elé tri cas, hi dráu li cas e sa ni tá ri as.
Já fo ram con cluí dos os pi la res de sus- 
ten ta ção e as vi gas de con cre to ar ma-
do. A pró xi ma eta pa é a co ber tu ra.

No bair ro Bom Je sus ocor re a mon- 
ta gem das es tru tu ras me tá li cas da co- 
ber tu ra, con cre ta gem de pi sos, re bo- 
cos das pa re des de al ve na ria e ins ta la-
ção hi dros sa ni tá ria. São cer ca de 30
bo xes que es tão sen do re for ma dos to-
tal men te mo der ni za dos, in cluin do a
par te de tu bu la ções elé tri cas, hi dráu-
li cas e sa ni tá ri as. No vão cen tral do
mer ca do se rão cons truí das ban ca das
de al ve na ria, pa ra os fei ran tes que não
uti li zam bo xes fe cha dos. Um te lha do
am plo vai abri gar to dos os bo xes e
ban ca das.

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB(Lei nº
9.503/97)

• Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

Bai xar CNH di gi tal
sem o QR Co de:
ve ja co mo fa zer

O ci da dão que aca bou de pas sar no exa me prá ti co, re- 
no var a CNH ou so li ci tar a se gun da via do do cu men to,
po de rá bai xar a CNH Di gi tal an tes de re ce ber o do cu- 
men to em ca sa. Es sa afir ma ção é do De na tran.

A ver são di gi tal da Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção
(CNH) já es tá dis po ní vel pa ra to dos os con du to res bra si- 
lei ros e tem o mes mo va lor da ver são im pres sa. 

Es se ser vi ço es tá aces sí vel por meio do apli ca ti vo Car- 
tei ra Di gi tal de Trân si to (CDT), que po de ser bai xa do
gra tui ta men te na Go o gle Play e App Sto re.

A ori en ta ção ini ci al, ao bai xar a CNH Di gi tal, era que
o ci da dão só po de ria ob ter o do cu men to se ti ves se aces- 
so ao QR Co de im pres so na par te in ter na do do cu men to
fí si co. 

Po rém, du ran te a pan de mia, mui tos De trans não es- 
tão ex pe din do o do cu men to fí si co e dis po ni bi li zam
ape nas a ver são di gi tal, co mo é o ca so de São Pau lo.

“O De tran/SP aler ta que, nes te mo men to, não ha ve rá
im pres são da CNH em pa pel. 

O do cu men to es ta rá dis po ní vel em sua ver são di gi tal
pa ra down lo ad no apli ca ti vo “CDT – Car tei ra Di gi tal de
Trân si to”, in for ma o si te do ór gão.

Co mo fa zer pa ra so li ci tar a CNH Di gi tal an tes de ter o
do cu men to fí si co
O ci da dão que aca bou de pas sar no exa me prá ti co, re- 
no var a CNH ou so li ci tar a se gun da via do do cu men to,
po de rá bai xar a CNH Di gi tal an tes de re ce ber o do cu- 
men to em ca sa. 

Es sa afir ma ção é do De par ta men to Na ci o nal de Trân- 
si to (De na tran).

Se gun do o ór gão, ca be ao con du tor in for mar ao De- 
tran do es ta do on de tem seu re gis tro se de se ja re ce ber a
CNH di gi tal an tes da fí si ca.

“Se as sim o fi zer, lo go que o De tran re a li zar a tran sa- 
ção de emis são da CNH, o De na tran, via RE NA CH (Re- 
gis tro Na ci o nal de Con du to res Ha bi li ta dos), vai en ca mi- 
nhar o e-mail au to ma ti ca men te pa ra o con du tor com o
có di go de se gu ran ça. Is so per mi ti rá que o ci da dão bai xe
a CNH na CDT an tes de re ce ber a fí si ca”, afir mou em no- 
ta.

Ain da con for me o De na tran, se não re ce ber o có di go,
é ne ces sá rio que o con du tor ve ri fi que se o e-mail in for- 
ma do es tá cor re to. De ve ve ri fi car tam bém a cai xa de
spam.

“Qual quer CNH emi ti da de pois de maio de 2017 vi rá
com o QR Co de e po de rá ter a ver são di gi tal”, con cluiu o
De na tran.

Fon te: por tal do tran si to.com.br
Edu ca ção em fai xa de pe des tre: SOS VI DA e par cei ros

re to ma rão ações na se ma na na ci o nal de trân si to
A SOS VI DA PE LA PAZ NO TRÂN SI TO e seus par cei ros

re to ma rão as ações pre sen ci ais de edu ca ção em fai xa de
pe des tre no pró xi mo dia 23.09.20. A 119ª(cen té si ma dé- 
ci ma no na) ação ocor re rá na fai xa de pe des tre da Av. Vi- 
to ri no Frei re, em fren te as es ca da ri as do CE PRA MA, em
São Luis.

Ob ser va tó rio apre sen ta “ba lan ço da dé ca da de ação
pe la se gu ran ça no trân si to”
Na quar ta-fei ra (16/09), às 10h, o OB SER VA TÓ RIO Na ci- 
o nal de Se gu ran ça Viá ria apre sen ta rá a we bi nar “Ba lan- 
ço da Dé ca da de Ação pe la Se gu ran ça no Trân si to”. Re- 
su mo da atu a ção do Bra sil nos 10 anos (2011-2020), so- 
bre to das as me di das ado ta das pa ra pre ve nir os aci den- 
tes de trân si to do país.

A obra ser vi rá co mo re fe rên cia pa ra que to dos os se- 
to res da so ci e da de uti li zem seu con teú do pa ra es tu dos e
pes qui sas, se ja em am bi en tes cor po ra ti vos, go ver na- 
men tais ou aca dê mi cos, re la ci o na dos à se gu ran ça viá- 
ria. 

O me di a dor se rá o di re tor-pre si den te do OB SER VA- 
TÓ RIO, Jo sé Au re lio Ra ma lho.

A aber tu ra fi ca rá a car go do Es ta dão, com a par ti ci pa- 
ção de Fran cis co Ga ron ce, re la ci o na men to ins ti tu ci o nal
do OB SER VA TÓ RIO; La ris sa Ab dal la, pre si den te da AND
(As so ci a ção Na ci o nal dos De trans); Fre de ri co Car nei ro,
di re tor do De na tran (De par ta men to Na ci o nal de Trân si- 
to); Mar cel lo da Cos ta, se cre tá rio Na ci o nal de Trans por- 
tes Ter res tres (SNTT/Min fra); Hu go Le al, de pu ta do fe- 
de ral da FPTS (Fren te Par la men tar em De fe sa do Trân si- 
to Se gu ro).

O in ter nau ta te rá três ca nais de trans mis são pa ra es- 
co lher em qual as sis tir: o YouTube do OB SER VA TÓ RIO,
o Fa ce bo ok do Jor nal Es ta dão ou o Fa ce bo ok do Mo vi- 
men to Maio Ama re lo.

Fon te: onsv.org.br

Art. 326. A Se ma na Na ci o nal de Trân si to se rá co me- 
mo ra da anu al men te no pe río do com pre en di do en tre 18
e 25 de se tem bro.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às leis do trân si to.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Suspeito de assassinar empresário se apresenta à polícia. O principal suspeito de ter
assassinado o empresário Eduardo Viegas prestou depoimento na sede da SHPP

En ten da o ca so

Co mo ade rir ao be ne fí cio

ASSASSINATO NA CLÍNICA

Veterinário depõe e
vai para o presídio

O prin ci pal sus pei to de ter as sas si- 
na do o em pre sá rio Edu ar do Vi e gas,
de 39 anos, se apre sen tou na Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção a
Pes soa (SHPP), por vol ta das 15h, de
sex ta-fei ra, dia 11 de se tem bro.

Se gun do in for ma ções da Po lí cia Ci- 
vil, o mé di co ve te ri ná rio pres tou de- 
poi men to na se de na SHPP. Du ran te o
de poi men to, o sus pei to, que es ta va
acom pa nha do do ad vo ga do da fa mí- 
lia, en tre gou a ar ma uti li za da no cri- 
me, uma pis to la 380, com 6 mu ni ções
in tac tas.

De acor do com o ad vo ga do Le o ni- 
de San tos, o mé di co ve te ri ná rio pos- 
sui por te ar ma, e a pis to la usa da pa ra
ati rar con tra o em pre sá rio tem re gis- 
tro e tu do is so foi es cla re ci do du ran te
o de poi men to. “A ar ma de le é le gal,
tem ori gem re gis tra da”, dis se Le o ni de

San tos, ad vo ga do da fa mí lia.
O mé di co ve te ri ná rio, sus pei to de

as sas si nar o em pre sá rio, es tá à dis po- 
si ção da Jus ti ça e cum pri rá 30 di as de
pri são tem po rá ria. Após o de poi men- 
to, o sus pei to foi en ca mi nha do a um
pre sí dio do Sis te ma Pe ni ten ciá rio do
Ma ra nhão, lo ca li za do na ca pi tal ma- 
ra nhen se.

Na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra (9),
por vol ta das 19h40, um em pre sá rio,
do no de uma piz za ria, iden ti fi ca do
co mo Edu ar do Vi e gas, de 39 anos, foi
mor to a ti ros por um mé di co ve te ri ná- 
rio de uma clí ni ca ve te ri ná ria, do bair- 
ro Mon te Cas te lo em São Luís.

O cri me te ria si do mo ti va do por
con ta de uma dis cus são en tre o em- 
pre sá rio e o ve te ri ná rio, que dis cor- 

dou do va lor do tra ta men to do ga to
que dei xou na clí ni ca.

A ar ma de le é le gal, tem

ori gem re gis tra da

BENEFÍCIOS

Redução de juros e multa do IPVA até dia 30

Con tri buin tes que pos su em dé bi- 
tos de IP VA têm até o dia 30 de se tem- 
bro pa ra apro vei tar os be ne fí ci os ofe- 
re ci dos pe lo Go ver no do Ma ra nhão,
por meio da Me di da Pro vi só ria nº
322/2020. Os be ne fí ci os são vá li dos
pa ra IP VA em atra so des te ano, 2020,
ou de anos an te ri o res.

Dé bi tos fis cais re la ci o na dos ao IP- 
VA de 2019, e tam bém de anos an te ri- 
o res, te rão 100% de re du ção de mul tas
e ju ros pa ra pa ga men to à vis ta ou 60%
pa ra par ce la men to, em até 12 par ce- 
las.

Veí cu los usa dos com atra so de pa- 
ga men to do IP VA 2020, te rão re du ção
de 10% do va lor prin ci pal e ex clu são
de mul tas e ju ros, pa ra quem op tar
pe lo pa ga men to à vis ta. Já quem op tar
pe lo par ce la men to do im pos to de
2020, po de rá par ce lar em até 4x o va- 
lor prin ci pal, com os acrés ci mos le- 
gais, com ven ci men to da úl ti ma par- 
ce la até 30 de de zem bro de 2020. “Es te
é um be ne fí cio iné di to, abran gen do
to dos os anos de IP VA, in clu si ve o do
atu al exer cí cio. É a opor tu ni da de pa ra

os con tri buin tes se re gu la ri za rem
jun to ao Es ta do e sair do Ca das tro
Res tri ti vo, sem pre ci sar sair de ca sa,
uma vez que to do o pro ces so, à vis ta
ou par ce la do, po de ser fei to na pá gi na
do IP VA, no si te da Se cre ta ria de Fa- 
zen da”, des ta cou o ges tor do IP VA no
Ma ra nhão, Cé sar Fi lho.

O pra zo pa ra ade rir aos be ne fí ci os é
até 30 de se tem bro, sem pror ro ga ção.

Os be ne fí ci os, se jam pa ra pa ga- 
men to à vis ta ou par ce la do, po dem
ser fei tos di re ta men te no si te da Se- 
cre ta ria de Fa zen da (por tal.se- 
faz.ma.gov.br), na pá gi na “IP VA”.

Pa ra pa ga men to in te gral do IP VA
2020 e/ou anos an te ri o res, o con tri- 
buin te po de im pri mir o Do cu men to
de Ar re ca da ção (DA RE), aces san do na
pá gi na do “IP VA” o me nu “IP VA
2020/Dé bi tos an te ri o res”, in se rir o
Re na vam do veí cu lo e o có di go de se- 
gu ran ça do sis te ma, on de ob ser va rá
os va lo res prin ci pais, sem mul tas e ju- 
ros.

Pa ra pa ga men to par ce la do o con-
tri buin te de ve rá aces sar, na pá gi na do
“IP VA”, o me nu “IP VA – Par ce la men- 
to”, es co lher o ti po de par ce la men to,
in se rir o CPF do pro pri e tá rio, o Re na-
vam do veí cu lo e o có di go de se gu ran- 
ça do sis te ma.

Ao acei tar os ter mos do par ce la- 
men to, o con tri buin te se rá di re ci o na-
do pa ra uma pá gi na que apre sen ta to-
dos os dé bi tos do IP VA. O con tri buin- 
te in se re o nú me ro de par ce las e cli ca
em “si mu lar” e, ao con cor dar com o
par ce la men to, cli ca em “Ge rar par ce- 
la men to”.

O con tri buin te já tem a op ção de
im pri mir o ter mo de par ce la men to e o
DA RE pa ra pa ga men to da pri mei ra
par ce la. As de mais par ce las fi cam dis- 
po ní veis na pá gi na do IP VA, no me nu
“IP VA 2020/Dé bi tos An te ri o res”.

Ca so o con tri buin te quei ra op tar
pe lo par ce la men to, tan to do IP VA
2020 quan to do IP VA de anos an te ri o- 
res, o mes mo de ve rá re a li zar o pro ce-
di men to in di vi du al men te, por se tra-
ta rem de re gras di fe ren tes.

• 1. Aces se o si te au xi lio.cul tu ra.ma.gov.br pa ra re a li zar
o ca das tro
• 2. Cli que no bo tão ‘Ini ci ar’ pa ra pre en cher os for mu lá -
ri os de ca das tra men to
• 3. Além dos for mu lá ri os pa ra pre en chi men to dos da -
dos pes so ais, en de re ço e da dos ban cá ri os, na aba ‘Da -
dos Ar tís ti cos’ os ar tis tas de ve rão adi ci o nar links de pla -
ta for mas co mo YouTube ou Vi meo, pa ra com pro var seu
tra ba lho no cam po da ar te. Tam bém é pos sí vel ane xar
re la to oral do seu bre ve his tó ri co de atu a ção.
• 4. Ca so não te nha co mo com pro var ex pe ri ên cia, o ar -
tis ta po de op tar pe la Au to de cla ra ção. Im pri ma o for mu -
lá rio es pe cí fi co pa ra es ta op ção que es tá dis po ní vel na
aba ‘Da dos Ar tís ti cos’, pre en cha, as si ne e es ca neie, sal -
van do nos for ma tos JPEG ou PDF. Em se gui da, ane xe o
ar qui vo à pla ta for ma pa ra en vio.
• 5. Na aba de nú me ro 6, o ar tis ta ou pro fis si o nal da cul -
tu ra de ve rá mar car as op ções em que au to ri zam os ter -
mos da re qui si ção do be ne fí cio.
• 6. De pois é só aguar dar a con fir ma ção da ins cri ção via
email.
• Mas aten ção! A con fir ma ção da ins cri ção por email é
só o pri mei ro pas so do pro ces so de ca das tro. Os da dos
se rão en vi a dos pa ra aná li se do Go ver no Fe de ral e da
Sec ma.

CLAS SE AR TÍS TI CA

Sai ba co mo se
ca das trar no au xí lio
Cul tu ral Al dir Blanc

Ar tis tas, co le ti vos, em pre sas e de mais pro fis si o nais
do se tor cul tu ral do Ma ra nhão já po dem pe dir re cur sos
via ren da emer gen ci al cul tu ral, co mo pre vê a Lei Fe de ral
nº 14.017, de 29 de ju nho de 2020, mais co nhe ci da co mo
Lei Al dir Blanc, em ho me na gem ao com po si tor ca ri o ca
que mor reu em maio des te ano, ví ti ma da Co vid-19.
“Avi so a to do o mun do cul tu ral do Ma ra nhão, de to das
as re giões do nos so es ta do, que es ta mos di vul gan do os
edi tais re la ti vos à Lei Al dir Blanc. To dos po de rão se ins- 
cre ver, ins cre ver os seus pro je tos e mos trar os seus tra- 
ba lhos, e com is so par ti ci par des sa im por tan te ação de
fo men to e apoio ao seg men to cul tu ral”, anun ci ou o go- 
ver na dor Flá vio Di no, em men sa gem nas re des so ci ais
nes ta sex ta-fei ra (11).

Em to do o país se rão li be ra dos R$ 3 bi lhões em re cur- 
sos fe de rais pa ra mi ni mi zar os im pac tos da pan de mia
do co ro na ví rus en tre a clas se ar tís ti ca, uma das mais
afe ta das com as res tri ções sa ni tá ri as. Os va lo res se rão
trans fe ri dos da União pa ra os Es ta dos, Dis tri to Fe de ral e
mu ni cí pi os.

No Ma ra nhão, a pre vi são é que a Lei Al dir Blanc des ti- 
ne um to tal de R$ 114 mi lhões, sen do R$ 61,3 mi lhões ao
Es ta do e R$ 53 mi lhões pa ra exe cu ção nos mu ni cí pi os.

Por aqui, os re cur sos se rão apli ca dos de du as for mas:
via Ren da Bá si ca Emer gen ci al (três par ce las de R$ 600
pa ra aque les que não re ce be ram au xí lio emer gen ci al e
aten dam a uma sé rie de re qui si tos exi gi dos, co mo não
ter em pre go for mal, por exem plo) e por meio de edi tais
de fo men to vol ta dos pa ra to das as lin gua gens ar tís ti cas.

Os edi tais de fo men to lan ça dos nes ta sex ta-fei ra (11)
pe la Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma) fo ram: ter- 
cei ra edi ção do Co ne xão Cul tu ral, Ofi ci nas Ar tís ti cas,
Fo men to a Pro je tos Cul tu rais (es tes três pri mei ros com
ins cri ções aber tas de 21 a 30 de se tem bro de 2020, em
link dis po ní vel no si te www.cul tu ra.ma.gov.br), Fo men- 
to a Li te ra tu ra e Pro je tos Au di o vi su ais (es tes dois úl ti- 
mos com ins cri ções aber tas de 5 a 15 de ou tu bro, tam- 
bém em link dis po ní vel no si te www.cul tu- 
ra.ma.gov.br).

To dos po de rão se ins cre ver, ins cre ver

os seus pro je tos e mos trar os seus

tra ba lhos, e com is so par ti ci par

des sa im por tan te ação de fo men to e

apoio ao seg men to cul tu ral

Pre pa ra mos um pas so a pas so ex pli can do co mo os
ar tis tas se ca das tram pa ra ter aces so à Ren da Bá si ca
Emer gen ci al no Ma ra nhão.

São Luís, sábado e domingo 12 e 13 de setembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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PENAS DOS ACUSADOS PELA MORTE 
DOS PAIS DE CLÉBER VERDE PODEM 
ULTRAPASSAR 80 ANOS DE PRISÃO

Edivaldo avança com a obra de
reconstrução do Mercado da Cohab
que já recebe estrutura do novo telhado

Presidente nacional do Republicanos 
participa, hoje, da oficialização da 
candidatura de Duarte Jr a prefeito

Marcos Pereira reúne-se em São Luís com vice-governador 
Brandão e outros líderes do partido no Maranhão
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O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos 
Pereira, participa, neste sábado, 12, da convenção que oficializará o 
nome do deputado Duarte Jr como candidato à prefeitura de São Luís. 
O evento acontece à tarde, no Parque Folclórico da Vila Palmeira. 

PÁG . 3

O mercado da Cohab está recebendo a estrutura metálica que dará sustentação ao 
telhado
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Governo incentiva 
empresas
maranhenses a 
se inscreverem 
no Catálogo de 
Fornecedores do CEA

Mais de R$ 80 
milhões em 
melhorias
nas rodovias
MA-245 
E MA-119

Contribuintes 
com débitos 
de IPVA ainda 
podem aproveitar
redução de 
multas e juros

Cotação – Comercial C. R$ 5,3323V. R$ 5,3331 – Turismo C. R$ 5,31 | V. R$ 5,63 – Euro C. R$ 6,3135 V. R$ 6,3166 – Libra C. R$ 6,8244 | V. R$ 6,8265 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar  –1:35 4,6 m |1ª Baixamar – 8:20 1,5 m | 2ª Preamar –14:35 4,3 m  | 2ª Baixamar  – 20:55 1,8 m| 
Loteria – Quina –  5363 (11/09/2020) – 02-03-31-50-73 | Lotomania –2108 (11/09/2020)  – 01-04-07-09-14-17-18-22-25-30-42-48-50-52-57-59-65-70-71-96 | 

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

24° – 32° Manhã Tarde Noite

MA é um dos primeiros estados a receber repasse
de recursos do governo federal para setor cultural

Ilha de São Luís 
registra menor
número de 
novos casos da  
Covid-19 dos 
últimos 30 dias

PÁG. 3

 PÁG. 5 PÁG. 9 PÁG. 4 PÁG. 12

FOTOS: GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) informou que os suspeitos de participarem do latrocínio dos pais do deputado federal Cléber Verde podem ser 
condenados a mais de 80 anos de prisão. Promotores disseram que os responsáveis pelo assassinato de Maria da Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno Cordeiro 
Mendes respondem por associação criminosa, latrocínio e tortura, além de corrupção de menores, por terem envolvido adolescentes no crime. 

PÁG. 11

Promotores de Justiça apresentaram o resultado das investigações, que 
resultaram na denúncia dos envolvidos no crime

Os pais do deputado Cléber Verde foram mortos com requintes de 
crueldade, dentro da fazenda do casal, em Turiaçu

Segundo as apurações da Polícia 
Civil, “Fabinho”, que morreu em 
confronto, teria sido o mentor da 
invasão da propriedade

O prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior deu 
início, esta semana, 
a mais uma fase da 
obra de reconstrução 
do Mercado da 
Cohab. As equipes 
da Prefeitura de São 
Luís começaram a 
instalação da estrutura 
metálica que dará 
sustentação ao telhado 
do novo mercado, que 
deverá ser entregue 
nos próximos meses. 

PÁG. 5



Governo do Ceará assina 
memorando com multinacional 
chinesa para instalação de 
complexo eólico
O Governo do Ceará assinou 
na quinta-feira (10) memo-
rando de entendimento com 
a empresa chinesa Mingyang 
Smart Energy formalizando a 
intenção de que seja instalada 
no estado um complexo eólico 
offshore, sistema que aproveita 
a força do vento que sopra em 
alto-mar. O governador Camilo 
Santana recebeu no Palácio da 
Abolição, sede do Executivo 
estadual, o vice-presidente da 
multinacional, Larry Wang.
“O Ceará é um estado pioneiro 
no Brasil no processo de 
energias renováveis, tanto 
eólica quanto solar. Queremos 
retomar a nossa vanguarda”, 
afirmou Camilo Santana. 
“Estou a frente do Governo 
há cinco anos e 9 meses e 
temos procurado estimular e 
intensificar essa política de 
investimento em energias re-
nováveis em toda a sua cadeia, 
porque acreditamos que ela é 
importante para o Ceará e para 
o mundo”, complementou.
Durante a reunião de assinatura 
do memorando, o governador 
ressaltou que o Estado do Cea-
rá tem se destacado ao longo 
dos anos na eficiência do ponto 
de vista da sua gestão finan-
ceira. “Nos últimos cinco anos 
consecutivos foi o Estado que 
mais fez investimento público 
no Brasil, proporcional à sua 
receita corrente líquida. Temos 
a única Zona de Processamento 
Industrial em funcionamento 
no Brasil e empreendimentos 
importantes instalados que 
fornecem para empresas de 
outros estados do Brasil”, 
apontou Camilo Santana. “Nós 
temos procurado dar velocida-
de nas ações de investidores 
no Ceará, o que chamamos de 
Ceará Veloz, uma plataforma 

que temos construído ao longo 
dos anos”.
Fundada em 1993, com sede 
em Zhongshan Guangdong, 
China, a Mingyang Smart 
Energy é fabricante de turbinas 
eólicas de primeira classe 
e fornecedora de soluções 
integradas de energia limpa. A 
empresa conta com nove mil 
colaboradores e 16 fábricas 
situadas na China e Índia. Atua 
nos setores de energia eólica e 
solar, ocupando a 37ª posição 
entre as 500 maiores empresas 
de novas energias do mundo 
e a 1ª em inovação eólica 
offshore.
Viabilização
A intenção da empresa em 
se instalar no Ceará leva em 
consideração fatores como 
localização geográfica que 
assegura potencial para a gera-
ção de energia elétrica a partir 
de fontes renováveis, com 
destaque para a tecnologia eó-
lica offshore. “(A tecnologia) 
Offshore não é simplesmente a 
geração de energia renovável. 
É o grande propulsor de desen-
volvimento econômico para 
cada país e região onde esse 
sistema se instala”, declarou 
Larry Wang, vice-presidente da 
multinacional Mingyang.
Também participaram da 
assinatura do memorando o 
secretário do Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho do 
Ceará (Sedet), Maia Júnior; o 
assessor especial de Relações 
Internacionais, César Ribei-
ro; o secretário-executivo de 
Energia e Telecomunicações da 
Seinfra, Adão Linhares; e a se-
cretária-executiva da Indústria 
(Sedet), Roseane Oliveira de 
Medeiros; além de empresários 
do setor. 

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
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“O otimista pode errar, sim, mas o 

pessimista já começa errando.”

(Juscelino Kubitschek)

Sobe
O governodo Maranhão entre-
gou as obras de recuperação da 
MA-119, que liga as cidades de 
Vitorino Freire a Paulo Ramos, 
além da construção da MA-245, 
ligando os municípios de Lagoa 
Grande a Lago da Pedra. Os servi-
ços representam um investimento 
de R$ 80 milhões em recuperação 
e construção de estradas estaduais.
 
Desce
 Dois maranhenses foram presos 
no Piauí por contrabando de 
cigarros. A carga foi avaliada em 
R$ 200 mil, e todo o carregamen-
to era transportado em um micro 
ônibus FORD/TRANSIT.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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Ontem à noite eu estava sentado 
no sofá, vendo TV, quando ouvi 
a voz da minha mulher vindo da 
cozinha:
— O que você vai querer para o 
jantar, meu amor? Peixe, frango, 
bife ou pernil?
Eu disse:
— Vou querer carne querida, 
obrigado.
Ela respondeu:
— Você vai é tomar sopa! Eu 
estava falando com o cachorro!

***

— Querido, por que você sempre 
vai para a janela no início da 
minha aula de canto?
— É para que os vizinhos perce-
bam que eu não estou te batendo...

O nosso abraço deste sábado vai 
para o narrador esportivo, Gilson 
Rodrigues, que passa o fim de 
semana comemorando nova idade 
e recebe os cumprimentos pela 
passagem da data. Ao aniversa-
riante, votos de muito sucesso e 
felicidades. Parabéns!

O brasileiro é o único animal que 
quando o preço do arroz sobe, em 
vez de parar de comprar pra fazer 
o preço cair, ele vai lá e compra o 
triplo pra estocar. @8th_floor

Escrevo que Stálin matou pelo 
menos 20 milhões de pessoas e 
o cara replica: “E os americanos 
que mantém alienígenas presos na 
Área 51 desde 1947?!”
Já perdi o debate. @EdsonAran

Depois de desenterrar o terrapla-
nismo, o monarquismo e o inte-
gralismo, chegou a vez de tirar da 
cova também o stalinismo. Como 
diria Millôr Fernandes, “quando 
uma ideologia fica bem velhi-
nha, ela vem morar no Brasil”@
Tsavkko

O Ministério da Justiça notificou 
Supermercados pela alta de preços 
dos alimentos. Tem aparência de 
coisa boa, mas não é. Sabemos 
que isso pode levar ao tabelamen-
to e à falta de comida, caminho 
bem conhecido em Cuba, Vene-
zuela e Argentina.Triste capítulo 
da história do BR. @Geracaode-
Valor

OMS promete novas pandemias. 
Quem vai fiscalizar os labora-
tórios chineses e a ditadura que 
escondeu o coronavírus? @
GFiuza_Oficial

Tá desesperadora a situação do 
eleitor carioca. Os candidatos 
que se apresentaram para prefeito 
são terríveis. E a ausência de um 
movimento para viabilizar uma 
candidatura decente é igualmente 
terrível. O topo e a base da políti-
ca carioca estão podres. @terra30

O Ministério da Justiça notificou 
os supermercados pela alta nos 
preços dos alimentos. Esse filme 
já passou, era muito ruim e termi-
nou mal. @frednavarro

• O Ministério Público de São 
Paulo (MPSP) recomendou aos 
partidos políticos que adotem 
medidas para garantir, nas 
propagandas usadas nas eleições 
deste ano, recursos que possibi-
litam a compreensão das peças 
por pessoas com deficiência.

• O documento, assinado pela 
promotora Beatriz Binello Vale-
rio, da cidade de Nova Odessa, 
alerta para que campanhas 
tenham legendas, para a utiliza-

ção de um intérprete de libras e 
audiodescrição.

• Em seu parecer, a promoto-
ra destacou que a Convenção 
da ONU sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência obriga 
a todos, inclusive os partidos 
políticos, a garantir o pleno 
acesso às informações indis-
pensáveis para que as pessoas 
com deficiência possam exercer 
plenamente a sua cidadania.   
(BRASIL 61)

Rapidinhas

O Detran-MA, em parceria com o 
Batalhão de Polícia Militar Rodo-
viária (BPRV), realizou ações da 
Operação Lei Seca, na quarta-
-feira (09), na Rua Mendes Frota, 
próximo a Avenida Litorânea e, 
na quinta-feira (10), na avenida 
São Luís Rei de França. Segun-
do a Divisão de Estatística do 
Detran-MA, nas duas ações foram 
abordados 226 veículos e realiza-
dos 207 testes com o etilômetro. 
Houve 19 autuações por recusa de 

realizar o teste e 8 por condução 
de veículo após ingerir bebida 
alcoólica.
Na Rua Mendes Frota, foram 
abordados 115 veículos e rea-
lizados 108 testes com o etilô-
metro. Houve 07 autuações por 
recusa ao teste e um condutor foi 
autuado por dirigir sob o efeito 
de álcool. Na Avenida São Luís 
Rei de França, 111 veículos foram 
abordados e realizados 99 testes 
do etilômetro. Foram registra-

das 12 recusas, e 07 condutores 
autuados por dirigir após ingestão 
de bebida alcóolica.
O servidor Pabyo Mendes, que 
coordenou a equipe do De-
tran-MA na ação realizada na 
quarta-feira (09), ressaltou que 
os condutores têm aprovado a 
realização das blitzen. As ações de 
fiscalização de trânsito, realiza-
das pelo Detran-MA e BPRV, 
neste período de pandemia do 
Covid-19, seguem todos os pro-
tocolos de segurança sanitária. Os 
servidores do Detran-MA e os po-
liciais, que participam das blitzen, 
usam máscara de proteção, têm 
acesso a álcool em gel e respeitam 
o distanciamento social.

O Governo do Maranhão avança 
na implantação de escolas profis-
sionalizantes em todo Maranhão. 
Nessa sexta-feira (11), foi a vez 
da unidade vocacional IEMA 
Idiomas, do Instituto Estadual de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão (IEMA). A unidade 
fica sediada na Rua Portugal, 
Centro Histórico de São Luís. A 
proposta da unidade é promover 
o ensino de diversos idiomas para 
adolescentes, jovens e adultos ma-
ranhenses com foco na efetivação 
do ler, escrever, ouvir e falar em 
reais situações comunicativas, 
por meio do desenvolvimento 
de competências e habilidades 
linguísticas, de forma a propor-
cionar, além do conhecimento 
linguístico, o aprimoramento da 
formação profissional, cultural 
e social, integrando, assim, os 
estudantes a uma sociedade plural 
e globalizada.
“É uma grande conquista para 
a população maranhense, pois 
terão acesso a uma educação de 
qualidade de maneira gratuita, 
levando oportunidade aos que 

mais precisam”, declarou o vice-
-governador do Maranhão, Carlos 
Brandão. Já de acordo com o 
secretário de Estado da Educação, 
Felipe Camarão, a unidade IEMA 
Idiomas é mais uma grande ação 
do Governo Flávio Dino. Com in-
vestimentos de aproximadamente 
R$ 650 mil a obra contempla: 11 
salas de aulas, amplas e clima-
tizadas, recuperação do telhado, 
novas instalações elétricas, pintura 
geral, substituição de forros e 
pisos, reparos em portas e janelas, 
além de adaptação de banheiros 
para pessoas com deficiência.
Ao todo, 610 alunos estão 
matriculados nos cursos de 
Formação Inicial e Continuada 
(FIC) de língua inglesa, ofertado 
pela unidade vocacional IEMA 
Idiomas. Para o ano que vem 
serão destinadas 10 mil vagas para 
os cursos de línguas estrangeiras, 
com a abertura de novos idiomas, 
e a oferta de 2 mil vagas para São 
Luís, de forma presencial e 8 mil 
vagas para o interior do estado de 
maneira remota.

O prefeito de Brejo/MA, José 
Farias de Castro, o Zé Farias, 
do PDT, deve ser impedido de 
disputar a reeleição em novembro. 
O pedetista possui condenações no 
Tribunal de Contas da União e no 
Tribunal de Contas do Estado, o 
que, de acordo com a Lei da Ficha 
Limpa, o tornaria inelegível. 
Em um dos processos, o período 
para recurso já ocorreu, uma vez 
que já transitou em julgado.
Em janeiro de 2018, o Pleno 
do TCE rejeitou as contas do 
prefeito relativas ao exercício de 
2012, quando o gestor exerceu 
seu primeiro mandato, emitindo 
parecer prévio pela desaprovação 
das contas de governo e julgando 
irregulares as contas de gestão. 
José Farias não apresentou defesa, 
mesmo tendo sido devidamente 

citado, sendo por isso julgado à 
revelia.
Entre o conjunto de supostas 
irregularidades detectadas nas 
contas de gestão, destacam-se: não 
encaminhamento dos Relatórios 
Resumidos de Execução Orça-
mentária (1º ao 6º bimestres) e dos 
Relatórios de Gestão Fiscal (1º e 2º 
semestres) no prazo ao TCE; não 
divulgação, no prazo legal, dos Re-
latórios de Gestão Fiscal; infrações 
às normas legais e regulamentares 
de natureza contábil, financeira, 
orçamentária e operacional em re-
lação ao preenchimento do DARE; 
não comprovação da publicação do 
RGF, constituindo grave infração 
administrativa contra as leis e fi-
nanças públicas; ausência de Guias 
da Previdência Social – GPS mês a 
mês; entre outras.

O gestor foi condenado ainda ao 
pagamento de multas cuja soma 
perfaz R$ 278,4 mil, totalizando, 
junto com o montante da condena-
ção, R$ 2,4 milhões. 
No TCU, o Prefeito também tem 
uma condenação em Tomada de 
Contas de Especial (processo n.º 
033.643/2015-6) com rejeição da 
prestação de contas de um convê-
nio celebrado com a FUNASA.
Na tentativa de reverter a situação, 
Zé Farias chegou a recorrer à Justi-
ça, mas teve seu pedido indeferido 
pela Juíza Alexandra Ferraz Lopes.

Governo inaugura unidade 
vocacional Iema Idiomas

Sebrae e Ministério Público 
fortalecem parceria institucional
Em visita de cortesia ao Ministé-
rio Público do Maranhão, o diretor 
superintendente do Sebrae no Ma-
ranhão, Albertino Leal de Barros 
Filho, discutiu com o procurador 
geral de Justiça do Estado do 
Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, propostas para ampliação 
do termo de parceria entre as duas 
instituições, em vigor desde 2019.
Por meio do Termo de Coope-
ração, as duas instituições são 
parceiras na implantação da Lei 
Geral das Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte em todo 
o Maranhão.
O Termo de Cooperação vigen-
te consiste na conjugação de 
esforços para criação de um am-
biente favorável à implantação e 
implementação das normas da Lei 
Complementar nº. 123/2006 (com 
as alterações da Lei Complemen-
tar nº. 147/2014), no Estado e mu-
nicípios maranhenses; realização 
de ações conjuntas de incentivo 
às micro e pequenas empresas 
visando à implantação e/ou aper-
feiçoamento de Programas de In-
tegridade (Compliance), em busca 
da prevenção da corrupção e da 
valorização de condutas éticas 
nas relações das micro e pequenas 
empresas com o poder público, 
com o setor privado e até com 
os clientes em geral, permitindo 
a construção de um ambiente 
empresarial saudável, valorizando 
a livre concorrência, incentivando 
uma competição corporativa mais 
justa e a minimização dos riscos 
das empresas de sofrerem sanções 
pelo Poder Público por não 
cumprimento de leis e normas. E 
ainda, a fiscalização de municípios 
que não cumprem a Lei Geral, a 

contratação prioritária de micro e 
pequenas empresas sediadas local 
e regionalmente; a implementação 
de programas de aperfeiçoamento 
e apoio aos serviços prestados 
pela Promotoria Itinerante nas 
comunidades de São Luís, entre 
outras ações conjuntas.
“O Ministério Público tem desen-
volvido ações em parceria com 
o Sebrae na área de compliance 
em apoio aos pequenos negócios, 
e a nossa intenção é de ampliar 
ainda mais essas ações conjuntas 
de comum interesse. Essa é uma 
parceria muito bem-vinda pois 
beneficia a população maranhen-
se”, destacou o procurador geral 
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau.
O diretor superintendente do 
Sebrae no Maranhão demons-
trou a disposição da instituição 
em também ampliar a parceria 
para as comarcas do Ministério 

Público em todo o estado. “Já 
temos fortalecido parcerias com 
prefeituras municipais – por meio 
das Salas do Empreendedor e do 
Programa Cidade Empreendedora 
-, e governo do Estado – por meio 
da Jucema (Junta Comercial do 
Maranhão), e isso tem permiti-
do um alcance ainda maior das 
nossas ações, beneficiando um 
número maior de pequenos negó-
cios no estado. Com a ampliação 
da parceria com o Ministério 
Público, mais empreendedores ou 
pessoas que desejam ter seu pró-
prio negócio poderão ter acesso a 
orientações, educação empreende-
dora, consultorias e capacitações 
que permitirão, por exemplo, que 
participem das compras públicas, 
melhorando as condições de com-
petitividade, geração de empre-
go, renda e qualidade de vida”, 
avaliou Leal.

Detran-MA continua 
intensificando ações da 
Operação Lei Seca

Pela Lei da Ficha Limpa, 
condenações no TCE e TCU 
impedem prefeito de Brejo
de concorrer à reeleição

Albertino Leal (à esquerda), durante visita de cortesia ao procurador-
geral Eduardo Jorge Hiluy Nicolau (ao centro), acompanhado do 
procurador geral do estado do Maranhão, Rodrigo Maia

DIVULGAÇÃO
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Geral

Juizado Especial em Chapadinha 
O 

presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, juntamente com 
representantes da Subseção de Chapadinha, magistrados e advogados 
militantes do município, estiveram reunidos em um encontro virtual 
com o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), 
desembargador Lourival Serejo, para tratar da criação de um Juizado 
Especial para a Comarca de Chapadinha. Atualmente, Chapadinha 
conta com duas Varas, cada uma possui mais de 8.000 processos. 
Diante desse alto número, a classe advocatícia do município solicita 
a criação de um Juizado Especial com o intuito de acatar o anseio 
da sociedade da melhor forma, com maior organização da estrutura 
jurídica da Comarca. O desembargador Lourival Serejo afirmou que 
estudará o pleito para, consequentemente, atender o requerimento.

oab é notícia

140,00

Em favor da advocacia
A OAB Maranhão esteve reunida com o presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, para 
solicitar demandas em favor da advocacia e dos jurisdicionados 
de São Luís e da Comarca de São Mateus. As pautas da reunião 
giraram em torno de mais espaço para a advocacia no Fórum de São 
Luís e providências para dar mais celeridade ao julgamento de pro-
cessos na Comarca de São Mateus, ligada á Subseção de Bacabal.
Mudança na Comissão de Direitos Humanos
Pela primeira vez na história da Seccional uma advogada conduzirá 
os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. A escolhida para 
a presidência da CDH é a advogada Marina Lima Barros que sub-
stituirá o advogado Rafael Silva que, após cinco anos de dedicação 
junto à defesa dos Direitos Humanos na Seccional, decidiu pela 
entrega do cargo para concorrer nas próximas eleições a uma das 
vagas na Câmara Municipal de São Luís.
Mediação e Arbitragem Trabalhista
Nos dias 17 e 18 de setembro, a partir das 19h, pela plataforma 
Zoom, a OAB Maranhão e a OAB Piauí, por meio das Comissões 
da Advocacia Trabalhista, de Direito Empresarial e Advocacia 
Corporativa, Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem, e a 
Escola Superior da Advocacia, promoverá a palestra online Méto-
dos extrajudiciais para tratamento de conflitos trabalhistas, legali-
dade, vantagens, fundamentos jurídicos e jurisprudências. O evento 
gratuito contará com a presença do Diretor Técnico da CBMAE, 
Asdrúbal Júnior, e da advogada, especialista em direito e processo 
do trabalho Jamille Barreto. As inscrições podem ser feitas pelo site 
da ESA.

LUCIENE VIEIRA

O Ministério Público do Mara-
nhão (MP-MA) informou que 
os suspeitos de participarem do 
latrocínio dos pais do deputado 
federal Cléber Verde podem 
ser condenados a mais de 80 
anos. Os promotores de Justiça 
Frederico Bianchini, Reinaldo 
Campos Júnior e Igor Adriano 
Trinta Marques disseram que os 
responsáveis pelo assassinato de 
Maria da Graça Cordeiro Mendes 
e Jesuíno Cordeiro Mendes re-
spondem por associação crimino-
sa, latrocínio e tortura (essa última 
acusação refere-seapenas à Maria 
da Graça), além de corrupção de 
menores, por terem envolvido 
adolescentes no crime. 
As mortes ocorreram no dia 14 
de julho, no povoado Limão, 
na zona rural de Turiaçu. Um 
homem identificado como Fábio 
da Conceição, mais conhecido 
como “Fabinho”, foi morto em 
confronto com a polícia. No dia 
17 de julho foi preso Elielson Car-
doso Paiva, de 19 anos, também 
suspeito de envolvimento no du-
plo latrocínio dos pais de Cléber 
Verde. No dia 23 do mesmo mês, 
a Polícia Civil prendeu mais quat-
ro pessoas. 
“Abstratamente tendo em vista 
que foram duas vítimas, a conde-
nação de cada envolvido pode 
ultrapassar 80 anos. Logo, nessa 
estimativa abstrata, o Ministério 
Público espera que, devido à 
crueldade, com todas as circun-
stâncias envolvidas, as penas ul-
trapassem este número”, informou 
Frederico Bianchini Joviano dos 
Santos. 
O promotor de Justiça Frederico 
lembrou que os suspeitos entr-
aram na casa dos pais de Cléber 
Verde e se depararam primeiro 
com a mãe do deputado federal, 
Maria da Graça. “O Fabinho e 
outros dois suspeitos que foram 
presos começaram a humilhá-la, 
a agredi-la, para que a vítima 
informasse onde estavam os bens 
valiosos da casa. Ela prontamente 
informou que os bens estavam 
no quarto do casal; mas, mesmo 
assim, sob efeito de droga, eles 
a agrediram”, disse o promotor. 
De acordo com o MP-MA, um 
exame cadavérico demonstrou que 
Maria da Graça passou por intensa 
violência física.
O promotor de Justiça Igor Adri-
ano Trinta Marques informou que 
foram roubados dois revólveres 
calibre 38 e três cartucheiras 
calibre 20, relógio, dois aparel-
hos celulares, e uma quantia de 
R$ 4 mil. Adriano informou que, 
logo após terem recolhido estes 
pertences, Fabinho e um suspeito 
identificado apenas por Daniel 
localizaram Jesuíno Cordeiro 
Mendes. “O Daniel apontou a 
cartucheira na direção do ‘Seu’ 
Jesuíno. Neste momento, o Fábio 
da Conceição tomou a arma do 
Daniel, e foi ele quem atirou 
contra o pai de Cléber Verde, 
que ainda tentou fugir, mas não 
conseguiu. Após esta empreitada 
criminosa, o grupo criminoso fez 
a divisão dos itens roubados”, 
declarou Igor Adriano.
O promotor de Justiça Reinaldo 
Campos Júnior garantiu que a 
motivação do crime foi patrimoni-
al, ou seja, os roubos cometidos. 
“Mas, existem outras investi-
gações que podem ser ‘revisit-
adas’. Porém, no momento, nos 
afigura como crime de latrocínio”, 

disse Reinaldo. 
O Ministério Público informou 
que todos os envolvidos foram 
denunciados, sendo eles: Jeferson 
Silva da Costa (também conheci-
do como “Nhonhonga”), Elielson 
Cardoso Paiva, Daniel Paiva e 
José Fernando Ferreira do Nas-
cimento (mais conhecido como 
“Elétrico”).
O inquérito foi concluído pela 
Polícia Civil. A Denúncia foi 
oferecida pelos promotores de 
justiça Jorge Luís Ribeiro de 
Araújo, Frederico Bianchini Jovi-
ano dos Santos, Reinaldo Campos 
Júnior e Igor Adriano Trinta 
Marques.
Igor Adriano informou que os três 
adolescentes apreendidos tiveram 
participação no sentido de monit-
orar a casa onde as vítimas mora-
vam e passar informações sobre 
o movimento na residência aos 
suspeitos.Ele disse que há ainda 
um pedido feito pelo Ministério 
Público de complementação nas 
investigações. Isso significa que 
caso o órgão identifique mais 
algum autor no latrocínio duplo, 
o MP pode incluir o nome desta 
pessoa na denúncia feita pelos três 
promotores de Justiça contra os 
suspeitos já presos. 
DINÂMICA DO CRIME
Conforme os promotores de 
Justiça, para cometerem o crime, 
Jeferson Silva da Costa, Elielson 
Cardoso Paiva, Daniel Paiva e 
José Fernando Ferreira do Nasci-
mento corromperam três adoles-
centes de 18 anos. 
De acordo com a apuração, 
Fabio Conceição Cardoso (morto 
posteriormente em confronto com 
a polícia) e Daniel Paiva eram da 
região do povoado e imaginavam 
que o casal possuía objetos valio-
sos. Sendo assim, com os outros 
envolvidos planejaram o assalto à 

residência.
Segundo a investigação, Jeferson 
teria ido à fazenda de carona com 
José Fernando, que o deixou no 
local para se juntar aos outros 
comparsas. Ao sair, Fernando dis-
se que ligaria para Jefferson, caso 
a polícia aparecesse no povoado.
Para obter informações sobre 
objetos valiosos, os envolvidos 
invadiram a residência da fazenda 
e constrangeram e humilharam 
Maria da Graça Mendes, mediante 
tortura física.
Conforme o depoimento de 
Jeferson, a vítima logo começou 
a dizer onde estavam os objetos 
e este, na companhia de Elielson, 
foi para o quarto do casal onde 
encontrou o material.
Enquanto subtraíam os pertences 
das vítimas, a idosa foi esfaqueada 
por Fabio Cardoso e Daniel Paiva. 
Ao voltar para a sala, Jeferson e 
Elielson encontraram Maria quase 
já sem vida.
Enquanto isso, Jesuíno Verde esta-
va no quintal e não teria escutado 
o que aconteceu no interior da 
residência. Por isso, foi rendido 
por Daniel, que portava uma 
espingarda. Em seguida, Fábio 
Cardoso teria tomado a arma do 
comparsa e atirado contra Jesuíno. 
Daniel completou o serviço des-
ferindo diversos golpes de faca na 
vítima, causando sua morte.
ADOLESCENTES
Um dos três adolescentes en-
volvidos ficou vigiando o lado 
de fora da fazenda, para avisar se 
aparecesse alguém. Os outros dois 
ficaram aguardando os envolvidos 
em um rio, localizado nos fundos 
da fazenda, e lá teriam recebido as 
armas e objetos furtados, levando 
o material para a casa do tio de 
um dos adolescentes.
Já o dinheiro roubado foi dividido 
entre os quatro idealizadores do 

crime, que fugiram do local de 
maneira separada. Fabio e Eliel-
son escaparam cada um em uma 
motocicleta, enquanto Jeferson e 
Daniel fugiram pelo mato.
MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS
Os três jovens, menores de 18 
anos, já respondem a medidas 
socioeducativas, previstas no 
Estatuto da Criança e Adolescên-
cia (ECA), pelo envolvimento 
no caso. O promotor de justiça 
Reinaldo Campos Júnior informou 
que o MPMA investiga o envolvi-
mento de mais dois adolescentes 
no fato.
ENTENDA O CASO 
Na manhã do dia 15 de julho, o 
corpo do pai do deputado Cléber 
Verde foi localizado em Turiaçu. 
Jesuíno Cordeiro Mendes estava 
desaparecido desde o assassinato 
de sua esposa, no dia anterior. O 
corpo do pai do parlamentar esta-
va atrás da fazenda da família. Ele 
apresentava marcas de dois tiros, 
um na cabeça e outro na região 
das costas.
A mãe do deputado Cléber Verde 
também foi encontrada morta em 
sua fazenda. Ela teria sido vítima 
de arma branca e teria levado uma 
paulada na cabeça.
Na época do crime, a propriedade 
foi isolada por policiais para in-
vestigações. O objetivo era evitar 
que o local de crime tivesse vestí-
gios removidos, o que dificultaria 
os trabalhos para a elucidação 
do caso. Um carro que teria sido 
usado pelos envolvidos no crime 
foi apreendido pela polícia para 
perícia. (COM ACRÉSCIMO DE INFORMA-
ÇÕES DA ASCOM/MPMA)

Penas dos suspeitos de envolvimento na morte dos pais 
de Cléber Verde podem ultrapassar 80 anos de prisão
O casal de idosos foi morto no dia 14 de julho, deste ano, dentro de sua fazenda, no 
município de Turiaçu
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Promotores de Justiça apresentaram o resultado das investigações, que resultaram na denúncia dos 
envolvidos no crime

Os pais do deputado Cléber Verde foram mortos com requintes de 
crueldade, dentro da fazenda do casal, em Turiaçu

Segundo as apurações da 
Polícia Civil, “Fabinho”, que 
morreu em confronto, teria 
sido o mentor da invasão à 
propriedade
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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

Ilha de São Luís registra menor 
número de novos casos da 
Covid-19 dos últimos 30 dias
A Ilha de São Luís registrou, 
segundo boletim divulgado pela 
Secretaria de Saúde, divulgado 
nesta sexta-feira (11), o menor 
número de novos casos da 
Covid-19 dos últimos 30 dias. 
Foram 29 registros. Imperatriz 
registrou 13 novos casos e as 
demais regiões, 984. Ao todo, 
no Maranhão, são 161.994 casos 
confirmados. 3.560 vidas foram 
perdidas e 151.944 pessoas 
estão recuperadas. São 6.490 
casos ativos, até o momento.
Já foram realizados 356.341 
testes de Covid-19, com 

191.666 casos descartados e 
5.050 suspeitos.
Conforme o boletim, 3.402 
profissionais de saúde já foram 
infectados. 62 faleceram e 3.316 
estão recuperados.
Dez óbitos estão registrados no 
boletim desta sexta-feira (11). 
Nenhum ocorreu nas últimas 
24 horas. Foram 3 óbitos em 
Imperatriz, 2 em Codó e 1 óbito 
nos municípios de São Luís, 
Açailândia, Balsas, Campestre 
do Maranhão e Pedreiras, cada 
um.

Celso de Mello determina que Bolsonaro 
preste depoimento pessoalmente sobre 
interferência na PF

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou ao 
presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de prestar depoimento por 
escrito na investigação sobre sua suposta tentativa de interferência 
na Polícia Federal. O presidente, portanto, terá de ser ouvido 
pessoalmente. A decisão permite que os advogados do ex-ministro 
Sergio Moro, autor das acusações contra Bolsonaro, formulem 
perguntas na oitiva.
Aliados do presidente defendem que ele adie seu depoimento até que 
Celso de Mello se aposente, o que ocorrerá em novembro. Um nome 
indicado por Bolsonaro assumirá o lugar do ministro no STF. Na 
Corte, é comum que um novo integrante herde os processos de seu 
antecessor.
Em visita à Bahia, o presidente disse que está se aproximando “cada 
vez mais das autoridades do Judiciário”.
O decano do Supremo deu um recado ao presidente, em determinação 
rígida que inova a jurisprudência da Corte, afirma Carolina Brígido. 
“De saída, Celso de Mello optou pela alternativa mais desfavorável a 
Bolsonaro. Isso mostra que, até o último minuto, o ministro conduzirá 
o inquérito com pulso firme”, diz.

PF prende secretário de Educação do
Rio e ex-deputada Cristiane Brasil

O secretário estadual de 
Educação do Rio, Pedro 
Fernandes, e a ex-deputada 
Cristiane Brasil (PTB), filha de 
Roberto Jefferson, foram presos 
em operação que investiga 
supostos desvios em contratos 
de assistência social do estado, 
entre 2013 e 2018. O Ministério 
Público do Rio apura fraudes 
na ordem de R$ 30 milhões. 
Entenda como o esquema é 
descrito pelos investigadores.
Abordado em casa, na Barra 
da Tijuca, Pedro Fernandes 
apresentou exame de 
diagnóstico de Covid-19 e 
ficará, temporariamente, em 
prisão domiciliar. Ele terá 
de refazer o teste. Cristiane 
Brasil só se apresentou à 
polícia durante à tarde. Ela 
contestou menção ao seu nome 

em delação premiada: “Eu 
só empobreci na política”, 
declarou.
Pedro Fernandes é o terceiro 
integrante do governo 
Wilson Witzel a ser preso. O 
governador interino Cláudio 
Castro avalia sua demissão.
Investigadores acreditam que 
pode ter havido vazamento da 
operação, e, por isso, Pedro 
Fernandes aguardava os 
policiais com um exame de 
Covid-19 e Cristiane Brasil não 
foi encontrada em casa.
Outras três pessoas foram 
presas na operação, entre elas 
o delegado aposentado Mario 
Jamil Chadud, acusado pelo MP 
de tentar esconder documentos, 
computadores e R$ 100 mil em 
espécie.

Governo do Estado e prefeitura proíbem 
consumo de bebida alcoólica em ruas do 
Rio após 22h

O governo do Rio aplicou novas restrições ao funcionamento de 
bares e restaurantes, proibindo o consumo de bebidas alcoólicas em 
ambiente externo depois das 22h. Os estabelecimentos poderão manter 
clientes até 1h, na parte interna, com 50% da capacidade. O uso de 
máscara continua sendo obrigatório. A medida foi tomada em acordo 
com a prefeitura do Rio. O estacionamento na orla da cidade também 
voltou a ser proibido aos sábados, domingos e feriados.
Prefeito Marcelo Crivella informou que vai autorizar a reabertura, a 
partir de segunda-feira, de cinemas e teatros com metade da lotação e 
sem a venda de comidas e bebidas. O município, segundo o prefeito, 
também conversa com os clubes de futebol para permitir a volta de 
torcedores aos estádios. A ideia inicial é autorizar a presença de 10 a 
12 mil pessoas no Maracanã. “Nossa esperança é que as pessoas indo 
para os estádios no domingo não vão para a praia”, afirmou Crivella.
Bares e restaurantes podem ter desempenhado papel determinante na 
disseminação do coronavírus nos Estados Unidos. O rastreamento 
de contatos em alguns estados americanos revelou que os 
estabelecimentos foram a origem de muitas infecções, segundo estudo 
apresentado por autoridades de saúde do país.

Veterinário que matou dono 
de pizzaria se apresenta e tem 
prisão temporária cumprida
Crime aconteceu na noite de quarta-feira (9), no interior 
da clínica onde o médico trabalhava, no Monte Castelo

AIDÊ ROCHA

Na tarde de ontem (11), por volta das 14h, o 
veterinário Daniel Leite se apresentou na sede 
da Superintendência de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (SHPP), na Avenida Beira-Mar – região 
central de São Luís. Ele é o autor dos disparos 
que vitimaram o empresário José Eduardo 
Viegas, de 39 anos, na noite de quarta-feira (9), 
dentro de uma clínica veterinária, no bairro 
do Monte Castelo. Acompanhado de uma 
advogada, o médico prestou depoimento sobre 
o crime e teve contra si cumprido o mandado de 
prisão temporária.
De acordo com o delegado Lúcio Reis, 
superintendente da SHPP, a dinâmica e 
motivação do crime não fogem ao que já 
havia sido apurado pela polícia. Ambos teriam 
discutido devido ao valor de um procedimento 
em um animal pertencente à vítima e por uma 
nota fiscal solicitada. 
“Ele confirmou o desentendimento acerca 
da relação comercial, e a última discussão 
foi pela emissão da nota fiscal. A vítima 
começou a filmá-lo e o médico esboçou seu 
descontentamento, alegando que não queria 
ver seu rosto em redes sociais partindo para 
cima do Eduardo para tomar o celular, que 
reagiu dando socos nele. Diz ainda que teria se 
sentido ameaçado e ido buscar a arma de fogo”, 
informou o superintendente. 
Sobre a pistola, ainda conforme o delegado 
Lúcio, ele relatou que estava em um depósito 
que servia para guardar ração dos animais na 
clínica. O médico disse que usava o local, de 
fácil acesso, para esconder a arma e evitar que 
outros funcionários percebessem que ele estava 

portando uma arma. “Ele foi nesse local, pegou 
a arma e voltou para recepção, onde efetuou os 
disparos contra Eduardo. O médico diz não se 
recordar quantos tiros deu, mas que fez com a 
intenção de frear a ação agressiva da vítima, e 
não com intuito de matar, mas assim que o viu 
caído, saiu do local”, explicou o delegado. 
A pistola calibre 380 utilizada no crime e um 
carregador foram entregues por Daniel Leite à 
Polícia Civil. A arma contendo seis munições 
intactas era registrada e foi adquirida por ele 
em fevereiro de 2020.  “Era dele. Também 
apresentou um documento que mostra que era 
integrante de um clube de tiro aqui da capital 
e um registro chamado CAC, que o permite 

transportar a arma de sua casa, exclusivamente, 
ao clube de tiro. Ele não tem porte de arma 
legal”, pontuou Lúcio Reis. 
Vale lembrar que, além do empresário José 
Viegas, que era dono de uma pizzaria no bairro 
do São Francisco, a mulher dele também acabou 
baleada na mão durante a ação do médico 
veterinário. Segundo a Polícia Civil, ela passa 
bem e deverá ser ouvida em um momento 
oportuno. 
Após prestar depoimento, o médico foi 
encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), 
onde passou por exames, inclusive de lesão 
corporal. Em seguida, ele foi encaminhado ao 
Centro de Triagem de Pedrinhas. 

Em depoimento, o veterinário Daniel Leite disse que atirou para frear o empresário Eduardo 
Viégas, não com a intenção de matá-lo

Presos cinco 
integrantes de 
facção suspeitos de 
morte de jovem na 
Cidade Operária 
Foram presos, nessa sexta-feira (11), 
em cumprimento a mandados de 
prisões temporárias, cinco integrantes 
da facção criminosa Bonde dos 40, 
suspeitos de envolvimento na execução 
de João Victor Sousa Ferreira, 18 anos, 
mais conhecido como “Vitinho”.  O 
crime ocorreu na noite do dia 14 de 
julho deste ano, nos fundos do Colégio 
Mata Roma, localizado na Rua 
Professor Nascimento de Morais, na 
Cidade Operária. 
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi 
confundida com o irmão. Os suspeitos 
insistiam que o jovem pertencia a uma 
facção criminosa rival. 
No momento que foi abordado, 
JoãoVictor, que tinha saído de casa 
para vender maçã do amor no Viva do 
bairro,  estava na companhia de mais 
dois amigos. Na ocasião, cerca de treze 
membros do Bonde dos 40 cercaram 
o trio. 
O grupo, conforme a Polícia Civil, 
levou a vítima para o local do crime 
e iniciou o linchamento. Ele foi 
espancado até a morte com pauladas e 
pedrada.
Todos os presos foram ouvidos na sede 
da Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP) e, em 
seguida, encaminhados ao Centro de 
Triagem de Pedrinhas. 
As investigações sobre o caso 
continuam com o objetivo de prender 
os demais envolvidos no crime. 

(AIDÊ ROCHA) 

Mototaxista é assassinado 
por músico em bar na 
cidade de Imperatriz
Um mototaxista, identificado como Cleidivaldo 
Vitorino Barbosa, de 49 anos, foi morto a facadas 
por um músico, dentro de um bar, localizado no 
bairro Vila Vitória, em Imperatriz. 
Segundo o apurado pela Polícia Civil, a vítima 
estava chegando ao bar, quando o suspeito, o 
músico Domingos Feitosa, desferiu vários golpes 
de faca contra ele, que morreu no local.  
Antes do homicídio, segundo o delegado 
Praxísteles Martins, o músico alegava que 
o mototaxista o ameaçou com uma faca e 
tinha roubado R$ 50 dele. Ainda conforme o 
delegado, testemunhas relataram que o autor 
estava bastante alterado e que poderia estar sob 
efeito de álcool ou drogas no momento da ação 
criminosa. 
Horas depois do crime, equipes do Departamento 
de Homicídio da cidade, após novos 
levantamentos, foram ao endereço do músico 
que foi capturado quando chegava ao local. “O 

autor, assim que foi preso, ele demonstrava não 
lembrar nada do que havia acontecido”, pontuou 
Praxísteles. 
Domingos Feitosa foi preso em flagrante por 
homicídio e encaminhado ao presídio da cidade, 
onde aguardará à disposição da Justiça. (AR)

O mototaxista Cleidivaldo Vitorino foi morto 
a golpes de faca, aplicados por músico

Dois homens são mortos a tiros na capital maranhense 
Na quinta-feira (10), dois homicídios foram 
registrados na capital maranhense. Em ambos os 
casos, ocorridos nos bairro do Recanto Fialho e 
Bequimão, os homens foram mortos a tiros. 
Na primeira ocorrência, a vítima, identificada 
como Hailton de Jesus Rodrigues Araújo, de 27 
anos, foi morto na porta de uma casa, localizada 
na Rua São Benedito, no Recanto Fialho, quando 
homens passaram e dispararam contra ele, que 
foi atingido no peito e morreu no local. 
Populares informaram à polícia que a vítima 
seria integrante da facção Comando Vermelho. 
Os autores seguiram sentido Vila União, onde 
estavam realizando disparos de armas de fogo. O 

carro usado no crime, de acordo com a polícia, 
seria um Gol preto, registrado como roubado. 
O grupo, ainda segundo relatos de testemunhas, 
estava fortemente armado e em três motos e um 
veículo comemorava m a morte da vítima. 
O segundo homicídio foi na Rua Dom Mota, 
na Vila Padre Xavier, em um campo de futebol 
no bairro do Bequimão. No local, Janielson 
Gonçalves Silva, 26 anos, foi atingido com três 
tiros por um homem que teria saído de dentro de 
um matagal nas proximidades. 
O homem chegou a ser levado ao Hospital 
Municipal Djalma Marques, o Socorrão I, mas 
não resistiu aos ferimentos. (AR)
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Edivaldo 
Holanda Junior

O Brasil experimenta um triste momento de 
desorientação administrativa. A pandemia do 
coronavírus agravou um cenário que já estava 
difícil, marcado pela equivocada agenda da 
“contração fiscal expansionista”. Essa falácia 
é focada em privatizações generalizadas, 
destruição de serviços públicos, cortes de 
direitos, teto de gastos governamentais e 
reformas que aumentam desigualdades.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Cuidando das pessoas

PÁG. 11

Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Prioridades para o 
Brasil

O cuidado com as pessoas sempre foi uma 
prioridade da minha gestão. Desde 2013, 
concentramos esforços em programas 
e ações que promovam a inclusão e 
dignidade dos que mais precisam. 
E o resultado de todo este investimento foi 
reconhecido mais uma vez. Na última semana, 
São Luís conquistou o 1º lugar no ranking 
nacional entre as metrópoles na qualidade 
dos serviços prestados pelos Centros de 
Referência da Assistência Social (CRAS).

LEIA O ARTIGO NA PÁG.5
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Elevado número de suspeições e impedimentos acaba
por direcionar processos no Tribunal de Justiça do MA

PÁG. 4

Estresse. Como a
Osteopatia pode ajudar
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CASO MONTE LÍBANO – PARTE 13

A campanha pra valer ainda não começou. Mas esta fase 
de convenções partidárias indica que 11 candidatos irão 
às eleições de 15 de novembro, para disputar a sucessão 
do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT).

De acordo com as alterações feitas pela Justiça Eleitoral no 
calendário das eleições, em razão da pandemia, as convenções 
para oficializar candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador 
poderão ser realizadas até a próxima quarta-feira (dia 16).  PÁG. 3

ONZE CANDIDATOS ENTRARÃO 
EM CAMPO PARA DISPUTAR A 
SUCESSÃO DE EDIVALDO

Prefeito Edivaldo garante asfaltamento
de todas as ruas da Vila Janaína
Nesse sábado (12), o prefeito Edivaldo vistoriou o andamento dos trabalhos 
realizados na Vila Janaína; obras somam-se a outras que o gestor realiza na região 
da Cidade Operária, com a construção de drenagem profunda, praças e ciclovia.

PÁG. 5

Acompanhado da primeira-dama, Camila Holanda; e do secretário Antonio Araújo; o 
prefeito Edivaldo conferiu o andamento das obras realizadas na Vila Janaína

Líder empresarial destaca 
processo de instalação 
do porto de Alcântara e 
ampliação do aeroporto 
da base

Edilson Baldez, presidente da Fiema, fala 
das potencialidades maranhenses ao longo 
da sua história em artigo intitulado “Pensar 
o Maranhão”

Em artigo – “Pensar o Maranhão” –, o 
líder empresarial e presidente da Fiema, 
Edilson Baldez , fala da posição econômica 
privilegiada do estado ao longo da história. 
Dos ciclos do algodão e do açúcar, até o 
parque fabril têxtil e de oleaginosas. E 
destaca: “Agora, o Centro de Lançamento 
de Alcântara colocará o Maranhão no topo 
da tecnologia mundial. O projeto inclui a 
instalação do Terminal Portuário de Alcântara 
e a ampliação do aeroporto da Base, que, 
além de cargas, poderá acelerar a expansão 
do turismo na região”, diz Baldez. 

PÁG. 13

Ao falar das potencialidades do 
Maranhão ao longo da sua história:

Com apoio do PT oficializado, Márcio 
Jerry reafirma aposta em Rubens Júnior 
para São Luís PÁG. 12

DIGA SIM AO NÃO 
DE DEUS - Texto Áureo : 
Deuteronômio 5:7-21

Nos dias de hoje cada vez mais nos 
sentimos  pressionados pela sociedade. Somos 
bombardeados de informações e cobrados a agir 
o tempo todo. Esses estímulos excessivos, tanto 
internos quanto externos, podem gerar desequilíbrios 
em nosso sistema nervoso autônomo levando a um 
enfraquecimento do organismo e o aparecimento de 
doenças. 

PÁG. 10

HONÓRIO MOREIRA

DIVULGAÇÃO

Disputa pela Prefeitura de São Luís deve ser uma das mais acirradas dos últimos tempos



*** As candidaturas estarão todas 
oficializadas na próxima quarta-
feira, e é difícil não imaginar um 
segundo turno, hoje, que não seja 
entre Eduardo Braide e Duarte Jr, ou 
Neto Evangelista, para a sucessão do 
prefeito Edivaldo Holanda Júnior, 
em São Luís!!! Fortalecido com o 
apoio, principalmente logístico, de 
Detinha, que abriu mão de disputar 
a prefeitura da capital, e do seu 
marido Josimarde Maranhãozinho, 
Duarte Jr ganhou uma musculatura 
que o credencia a chegar em 
segundo lugar e enfrentar Braide 
na escolha do futuro prefeito da 
capital maranhense!!! Se já estava 
na vice-liderança de todas as 
pesquisas apenas com a performance 
das redes sociais, agora, com a 
estrutura que passa a contar, Duarte 
pode consolidar sua presença no 
segundo turno!!! Neto Evangelista 
tem a seu favor a incrível e 
sempre exitosa militância do PDT, 
especialista em vencer eleições 
em São Luís!!! Além dos apoios 
determinados do presidente estadual 
do partido, senador Weverton 
Rocha; do presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto, e 
também do presidente licenciado 
da Famem, Erlanio Xavier, um dos 
postulantes à reeleição em Igarapé 
Grande com maior potencial de 
votos entre todos os candidatos a 
prefeito do Maranhão!!!

*** O fato decisivo será o resultado 
da avaliação das “perdas e danos” 
relacionadas às duas polêmicas 
adesões de Duarte, com Josimar de 
Maranhãozinho, e Neto Evangelista, 
com Roseana Sarney!!! Dr. Pêta 
deu sua opinião, domingo passado, 
aqui no Colunaço!!! Acredito que 
Neto Evangelista perde mais que 
Duarte!!! O Maranhão inteiro sabe 
o que os Sarney fizeram e não 
fizeram pelo Estado!!! A família 
Sarney jamais ganhou uma eleição 
na capital, que, não duvidem, 
continua com o mesmo sentimento 
de rebeldia que lhe deu o cognome 
de ‘Ilha Rebelde’!!! A meu ver, 
Neto terá mais custo (perda) que 
benefício com essa escolha!!! Já 
Duarte, no geral, tem pouco a 
perder!!! Josimar e a esposa Detinha 
são apenas deputados, estão longe 
da visibilidade de uma Roseana 
Sarney, deputada federal, duas 
vezes governadora do Maranhão, 
outras vezes senadora, e filha de 
José Sarney, que ao longo de cinco 
décadas mandou nesse estado, 
sem colocá-lo no verdadeiro lugar 
que merece, mesmo tendo sido 
presidente do Brasil por cinco 
anos!!! A comparação entre um 
apoio de Roseana Sarney e um 
apoio de Josimarde Maranhãozinho, 
em nível de negatividade, dispensa 
maiores comentários!!!

*** Já Rubens Jr, estagnado nas 
pesquisas eleitorais, acredita que a 
partir de agora, definida a aliança 
com o PT, as coisas comecem a 
mudar!!! E conta o comunista ao 
menos com uma gravação do ex-
presidente Lula a seu favor, o que, 
conforme estimativas ‘pcdebistas’, 
levaria Rubens ao expressivo 
número de 20% das intenções de 
voto!!! Dr. Pêta não quer desanimar 
o deputado do PCdoB, mas tais 
números estão muito distantes da 
realidade!!! O mesmo acontece com 
os ‘comandantes’ da ainda pré-
campanha do ex-juiz federal Carlos 
Madeira, principalmente o secretário 
Jefferson Portela, da Segurança 
Pública, que acredita com todas as 
suas forças que o pré-candidato do 
Solidariedade, do secretário Simplício 
Araújo (Seinc) estará no segundo 
turno!!! Especialista em Segurança, 
Jefferson parece desconhecer a 
especialidade Eleições!!! E Bira do 
Pindaré pode vir como vier, mas 
perdeu o ‘taime’!!! Deve cumprir 
uma missão no pleito!!!

*** Por enquanto, deixemos o 
segundo turno de lado!!! Mas é bom 
já ir pensando no que representará 
a aliança de Eduardo Braide com 
Roberto Rocha, quinto colocado nas 
eleições passadas para o Governo do 
Estado!!! Ainda mais num cenário 
de acusações de traição por parte 
de um ex-potencial pré-candidato, 
como Wellington do Curso, com 

apoio já praticamente fechado com 
um dos pré-candidatos com força 
eleitoral para ser o sucessor de 
Edivaldo!!!

*** O momento do Maranhão 
é animador!!! O oportuno e 
importante artigo do presidente 
da Fiema, Edilson Baldez, que 
o JP publica neste domingo, 
mostra o total engajamento da 
entidade empresarial na defesa do 
Terminal Portuário de Alcântara, 
da ampliação do aeroporto da 
Base de Lançamento, da Ferrovia 
Balsas-Estreito..., do porto do 
Itaqui, na importância do CLA no 
desenvolvimento do estado, e dos 
seus desdobramentos industriais!!! 
É um apoio demonstrado pelo 
engajamento nessa luta da Bancada 
do Maranhão na Câmara Federal e 
do apoio decidido do governo de 
estado, por meio do vice-governador 
Carlos Brandão!!! Tudo isso 
nos mostra os novos ventos que 
sopram para as ‘bandas de cá’..., 
que começamos a viver uma nova 
era no nosso estado, despertado 
de uma vez por todas na defesa 
de seus reais interesses!!! Parte 
importante foi a criação pela Fiema 
do grupo de trabalho “Pensar o 
Maranhão”, instituído ano passado, 
e que reúne sociedade, academia, 
CLA, governo!!! Com ele, foi 
criado um foro de debates que muito 
contribui para esse novo momento 
que vivemos!!! E o Jornal Pequeno, 
defensor intransigente desse estado, 
sempre estará ao lado daqueles que 
lutam pelo nosso desenvolvimento!!!

*** Falar em eleição, lembram 
o hit “Aquele 1%”, de Marcos 
&Belutti, sucesso de Wesley 
Safadão???!!! “Tô namorando 
todo mundo / 99% anjo, perfeito / 
Mas aquele 1% é vagabundo / Mas 
aquele 1% é vagabundo / Safado 
e elas gostam...”!!! Pois é..., com 
o intenso ‘zumzumzum’, deste 
fim de semana, de que Wellington 
do Curso, ‘patrocinador-mor’ de 
Safadão, apoiaria Duarte Jr, a 
‘galera da mídia’ foi ‘pra cima’ da 
assessoria do agora candidato a 
prefeito de São Luís para confirmar 
a informação!!! Alguns mais 
afoitos, loucos para “dar o furoró”, 
mesmo com o ‘martelo não batido’, 
já trataram de anunciar como 
fechado o apoio de Wellington ao 
Republicanos!!! Os mais prudentes 
preferiram esperar  a informação 
100%!!! E foi aí que veio a ‘tirada’: 
“Esse apoio tá igual à música do 
Safadão!!! Tá 99% fechado, mas 
“aquele “1% é vagabundôô”, 
hahahahahahahahahahahahahaha!!!

*** Rapaz, será que o corregedor 
geral de justiça ouviu conselho de 
alguém para dar uma verdadeira 
‘vassourada’ no Ferj???!!! Meu 
amigo, não ‘sobrou’ nem auxiliar 
de serviços gerais que servia 
cafezinho!!! A ‘chefe maior’, 
cunhada de integrante da ‘casa’, 
foi ‘destronada’ depois de anos e 
anos à frente do Fundo!!! Pior é 
que ‘ondas eletrônicas’ captadas 
pelas “antenas híper sensíveis” da 
‘muriçoca-chipada’ do Dr. Pêta 
dão conta de que uma sindicância 
no fundo do judiciário estaria ‘no 
forno’!!! “Bomba à vista”, diria 
a ‘negada’ que gosta de comer 
peixe frito com o mar incendiado, 
hahahahahahahahaha!!!

*** E as redes sociais???!!! Como 
sempre, continuam impagáveis!!! 
Olha a última: “HOJE O BRASIL 
PAROU DE TOMAR NO TOFFOLI 
E PASSA A TOMAR NO FUX”!!!, 
Hahahahahahahahahaha!!!

*** Em lúcido comentário, a 
coluna eletrônica ‘Repórter 
Tempo’, editada pelo jornalista 
Ribamar Corrêa, mostra “seis 
casos de sucesso, sobrevivência e 
fracasso de prefeitos com direito de 
pleitear reeleição”!!! Diz Corrêa: 
“As eleições deste ano mostrarão 
com nitidez sucesso e fracasso de 
administrações cujos comandantes 
estão em busca da reeleição. Seis 
casos relacionados com grandes 
municípios são exemplo do que 
estão sendo gestões bem-sucedidas, 
administrações colocadas em xeque 
e projeto político-administrativo que 
finda como fracasso retumbante. 
O dado mais curioso é que tais 
situações mostram que os bons e 

os maus resultados administrativos 
e, por desdobramento, os sucessos 
e os fracassos dos gestores 
independem de partido, como 
também de grupo político”!!! Um 
dos exemplos citados é do prefeito 
Fábio Gentil (Republicanos), de 
Caxias!!! “Caxias é um exemplo 
de uma gestão de bons resultados. 
Comandada por Fábio Gentil, um 
político ainda jovem e com um 
histórico de vários mandatos de 
vereador, a cidade, que é a quarta 
maior do Maranhão, mas com um 
peso político diferenciado, ganhou 
forte impulso nos últimos 36 
meses. É hoje uma cidade limpa, 
bem organizada, com áreas de lazer 
atraentes, uma rede escolar que 
funciona e uma estrutura de saúde 
adequada. A Prefeitura de Caxias 
vem cumprindo corretamente 
seus compromissos, por exemplo, 
pagando rigorosamente seus 
servidores em dia. (Até antes do 
dia, ressalta Dr. Pêta). E, pelo 
menos até aqui, não se tem notícia 
de atos de corrupção ou desvios 
administrativos. Sofreu a perda 
do pai e mentor, o deputado 
José Gentil (Republicanos), mas 
não perdeu o eixo. O resultado: 

todas as pesquisas feitas até aqui 
indicam que o prefeito Fábio Gentil 
caminha seguro para a reeleição”, 
publicou o ‘Repórter Tempo’!!!

*** E a ‘generala’, funcionária 
de entidade ligada a pequenas 
empresas, sobrinha de ex-deputado 
cassado, que tem a mania de 
repreender os empresários nos 
grupos que administra, hein!!! 
Pois é..., mas desta vez foi longe 
demais, tomando partido do 
prefeito da cidade porque um certo 
empresário, diante da falta do 
poder público com a organização 
do município, e, principalmente, 
no cumprimento dos protocolos 
sanitários, falou que iria pagar 
um paredão de som para arrochar 
próximo à residência do ‘dito-
cujo’!!! De prontidão, a “generala” 
começou a ‘descatitar’ o rapaz, na 
tora, a lá palmatória!!! ‘Rapá’..., 
hoje caberia até uma ação por 
danos morais!!! Humilhados, 
filho e pai saíram do grupo!!! 
Pior mesmo foi quando ela fez 
comparações destrutivas entre 
os empresários de Tutoia e 
Barreirinhas!!! “Jesus/Maria/
José”...!!!.

*** A boemia ludovicense 
perdeu mais um grande amigo 
companheiro!!! Morreu Chico 
Paraíba (foto)..., dos tempos áureos 
do Canto A (Canto B), tempos de Zé 
Anierce, Sá Vale, Gereba, Lanlan, 
Mário Bazuca, Bacará, Dourado 
Promotor, Billy Surfista...!!! Tempos 
onde ‘prosti’ não ‘botava banca’ 
e tinha era o prazer em sentar às 
mesas e fazer ‘amizades’ com os 
boêmios!!! Professor da rede pública 
estadual, escrevia muito bem poesias 
em plena mesa do botequim!!! 
Orgulhava-se de ter criado uma nova 
língua nacional (“O Brasileiro”), 
tendo, inclusive, repassado para 
Cláudio Pinto Reis (também 
já falecido) um calhamaço de 
manuscritos onde sistematizava toda 
a sua inusitada criação!!! Sério!!! 
Cláudio, outro “doido” como 
ele e inteligentíssimo, amigo de 
Zequinha Sarney, Roseana, Manoel 
Ribeiro..., dizia que iria publicar 
o trabalho com a ajuda da família 
Sarney e levar ainda para a ABL 
(Academia Brasileira de Letras)!!! E 
que iria ganhar muito dinheiro com 
aquilo!!! Em algum lugar estão esses 
manuscritos!!! Que Deus o tenha, 
Chico Paraíba!!!

*** E pra fechar... 

Segregação das mulheres na política

A representatividade das mulheres 
na política continua sendo 
balizada por expressivo quadro 
de iniquidade. Mesmo com o 
aparato normativo da Constituição 
Federal, que extinguiu inúmeros 
dispositivos que diminuíam ou 
subjugavam a figura feminina, as 
mulheres continuam enfrentando 
mecanismos de neutralização com 
as práticas partidárias excludentes 
que permanecem afugentando-as 
da composição formal do poder 
político.
O machismo permanece enraizado 
na política brasileira. O termo 
‘déficit democrático de gênero’ 
não está na agenda política do país. 
Historicamente, o Brasil sempre 
marginalizou as mulheres, impondo 
uma clara obstrução política para 
não levar o sistema representativo ao 
universo feminino.
A representação política sempre 
foi um ‘affair’ masculino, 
promovendo um ‘apartheid’ das 
mulheres, isolando-as dos debates 
partidários e colocando-as num 
quadrado delimitado, embora elas 
tenham capacidade de contribuir 
na construção de um projeto 
emancipatório para a sociedade. 

(ANTÔNIO CARLOS LUA – JORNALISTA) 

********************

Sutilezas

O mundo frenético em que vivemos 
atualmente nos tirou a percepção 
de reparar as sutilezas do cotidiano. 
Tudo é pra ontem! O trabalho, a 
declaração de amor, a formatura, a 
dieta... Vivenciamos muito mais a 
expectativas do que vai acontecer do 
que o próprio acontecimento.
E assim não percebemos que 
sutilmente estamos sendo amados, 
cuidados, amparados, e todas essas 
coisas acontecem na sutileza de 
um: Bom dia! Como vai você? Está 
precisando de algo? Nossa, quantas 
saudades! Muito obrigada! Posso 
ajudar? Uau, como você está bem! 
Parabéns, você foi incrível! Estou 
aqui se precisar...”
Banalizamos essas pequenas frases 
e gestos quase imperceptíveis como 
um sorriso, um olhar amoroso, 
um abraço demorado, um beijo 
caloroso... Imersos nas urgências do 
dia a dia, não damos a esses mimos 
sutis a devida importância; estamos 

vivendo às cegas.
Que tal então pararmos um pouco, 
abrirmos olhos, mente e coração 
não apenas para perceber, mas, 
principalmente, para aproveitarmos 
essas sutilezas. Daí veremos o 
quanto gratos deveríamos ser, pois 
essas simples frases, esses singelos 
gestos podem ser definidos como 
verdadeiros afagos na alma.
Por onde anda nossa sensibilidade? 
Quando foi que o importante para 
todos é ter milhões de seguidores e 
infinitos likes de gente que nem nos 
conhecem nas redes sociais?
Sensibilize-se! Fiquemos à flor da 
pele para estarmos receptivos às 
sutilezas, que aparentam nada a 
dizer mas sentem tão profundamente 
que por isso mesmo estão 
camufladas em gestos e palavras. 
Bem, nesse contexto lembro-me 
do apóstolo Paulo nos chamando 
a atenção para termos olhos de 
ver e ouvidos de ouvir. Vejamos, 
ouçamos, desfrutemos dessas gotas 
de carícias que são prelúdio de uma 
forte chuva de querer bem, de amar 
a quem se tem, de fazer um ciclo de 
sutilezas onde alimentamos o amor 
com reciprocidade, com cuidado 
para que esse ciclo não se quebre por 
tolas vaidades.
As sutilezas estão em toda parte. 
Sinta-as, receba, agradeça e devolva. 
Isso faz nosso dia, nossa vida 
melhor. 

(CRIS NERIS – ESCRITORA)

PETINHADAS
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Mistérios
*** Qual é o magistrado que 
continua se movimentando, agora 
nos bastidores, para evitar que a 
construtora Monte Líbano tenha êxito 
numa rumorosa ação que se arrasta 
há quatro anos no Tribunal de Justiça 
do Maranhão???!!!

*** Onde será que foram enterrados 
(ou queimados) os milhares de fol-
ders que um deputado pré-candidato 
a prefeito de São Luís ‘idealizou’ 
anunciando “Duarte Pai” como 
pré-candidato a vereador em Paço 
do Lumiar???!!! Com o “maquia-
velismo diabólico” desbaratado, em 
algum lugar esse material foi parar..., 
nem que tenha sido no Monte Sinai, 
hahahahahahahahahahahaha!!! 

*** Quem foi a cunhada de magis-
trado que acabou defenestrada de alto 
cargo no Palácio Clovis Bevilacque, 
depois de anos e anos de “comando-
-geral”???!!!

*** Um ex-juiz defenestrado como 
auxiliar da corregedoria, anos atrás, 
sem maiores explicações, teria algu-
ma coisa a ver com a ‘vassourada’ no 
Ferj???!!! Mistéééééééério!!!

*** Qual o assessor de comunicação 
de campanha comunista que vetou a 
participação do assessorado em um 
programa radio-televisivo de emisso-
ra “debaixo da ponte” por considerar 
um dos apresentadores “extremamen-
te tendencioso”???!!! ‘Marrapá’!!!

*** Quem são os afobados que basta 
ouvir cantar o galo uma aliança, por 
exemplo, com 90% de possibilidade 
de fechamento, já estão postando 
como ‘martelo batido’???!!!

*** Qual foi o blogueiro que deu 
uma ‘barrigada miserenta’, esta 
semana, ao anunciar o ex-diretor do 
Detran-MA André Campos como 
vice de Neto Evangelista???!!! Pense 
numa fonte “desfidedigna”!!!

*** Quem é o jornalista que, ‘desen-
cabeçado’ pela filha (hahahahahah-
aha), já virou assíduo frequentador do 
“Reggae do Jorjão”, no Vinhais, com 
direito a parceira de ‘pedra’, áudios 
picantes e tudo mais???!!!

*** Quais profissionais da saúde de-
vem sofrer um novo revés por conta 
da saída de uma terceirizada respon-
sável pela contratação dos requisita-
dos e o ingresso de outra Oscip, o que 
vai resultar na escolha por um dos 
vínculos, para quem tem dois???!!! 
‘Prestatenção no serviço’!!!

WWW.JORNALPEQUENO.COM.BR

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS

2016 - Edivaldo derrota 
Eduardo Braide em acirrada 
disputa no segundo turno

Nas eleições de 2 de outubro de 2016, nove candidatos disputaram 
a Prefeitura de São Luís: o prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT), 
Eduardo Braide (PMN), Wellington do Curso (PP), Eliziane Gama 
(PPS), Fábio Câmara (PMDB), Rose Sales (PMB), Valdeny Barros 
(PSOL), Zeluis Lago (PPL) e Cláudia Durans (PSTU).
Na votação do primeiro turno, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior 
conquistou 239.737 votos (45,66%) e o deputado estadual Eduardo 
Braide obteve 112.041 votos (21,34%). Wellington do Curso ficou em 
terceiro lugar com 103.951 votos (19,8%), seguido de Eliziane Gama 
(32.500 votos - 6,19%), Fábio Câmara (19.045 votos - 3,63%) e Rose 
Sales (10.346 votos - 1,97%).
Obtiveram menos de 1% dos votos: Cláudia Durans (4.299 votos - 
0,82%), Valdeny Barros (2.590 votos - 0,49%) e Zeluis Lago (482 votos 
- 0,09%).
No segundo turno, realizado no dia 30 de outubro, o prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior, com 100% das urnas apuradas, foi reeleito com 
285.242 votos (53,94%), derrotando o deputado estadual Eduardo 
Braide, que obteve 243.591 votos (46,06%).
O prefeito Edivaldo, candidato da coligação “Pra Seguir em Frente”, 
liderou todas as pesquisas de intenção de votos realizadas na reta final 
do segundo turno destas eleições.
Com a vitória garantida nas urnas, ele reuniu-se à noite com militantes 
e correligionários na Avenida Pedro II, em frente ao Palácio de La 
Ravardière, sede da Prefeitura de São Luís. O convite foi feito através 
da conta oficial do prefeito no Twitter.
O governador Flávio Dino ressaltou a importância das eleições e de se 
reeleger o prefeito Edivaldo. “Momento de consolidação da democracia, 
onde o eleitor pôde exercer com segurança e tranquilidade o seu voto. E 
agora Edivaldo se reelege para seguirmos nesta parceria que está dando 
certo”, ressaltou Flávio Dino.

Capa do Jornal Pequeno, edição de segunda-feira, 31 de 
outubro de 2016

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Variedades
Pannette 
Eventos, o 
retorno das 
atividades 
festivas
O empresário Pedro Robson, 
reuniu funcionários e 
colaboradores da Pannette 
Buffett para uma ação ofertada 
pelo programa Avança 
Maranhão, coordenado pelo 
Sistema Firma e SESI. Foram 
oferecidas orientações para o 
combate da Covid 19 e para 
um retorno das festas na linda 
casa de eventos da Avenida 
dos Holandeses, no Calhau, 
com total segurança para 
os clientes.Também foram 
realizados testes  rápidos  para 
detecção da Covid e vacinação 
para o H1N1 em toda a equipe. 
Assim, o empresário firma o 
propósito de realizar sonhos 
com confiança e credibilidade. 
E por falar em Pannette, é 
lá que estarei realizando a 
noite de premiação Mulher de 
Expressão em sua 19• edição, 
que sempre ocorre no mês de 
março e teve que ser adiada 

com a decretação do protocolo 
da pandemia. O evento está 
agendado para o dia 6 de 

novembro em sistema híbrido, 
presencial e virtual, por meio 
do YouTube.

Empresário Pedro Robson treinando seu pessoa

Cirurgião plástico Antônio Vieira Empresária Célia Rezende Karina Paz Alves

Equipe Pannette pronta para receber seus clientes

Troca de alianças 
Fernando Couto e Adhacia Lopes  tornaram-se marido e mulher, 
no último dia 4, em uma cerimônia simples, no civil, na cidade de 
Pedreiras, com a presença apenas de familiares e alguns amigos. 
A noiva é filha de Antônio Santana e Elizete Lopes e o noivo, de 
Eduardo Couto e Glória Carvalho.

Amigo do 
Batalhão
Em solenidade 
que contou 
com a presenca 
do Secretário 
de Segurança 
Pública, do 
Comandante 
Geral da PMMA 
e demais 
autoridades 
militares e civis, 
o professor 
e empresário 
do Curso 
Internacional de 
Idiomas(CII), Manoel Caro, foi condecorado com o diploma Amigo do 
24º Batalhão de Infantaria de Selva 
em solenidade comemorativa ao aniversário de 150 anos do 
Batalhão. O evento obedeceu às normas e protocolos de prevenção 
ao coronavírus (Covid 19). Na foto, o professor recebe seu diploma 
das mãos do comandante do 24º BIS, coronel Luciano Freitas e Sousa 
Filho.

 CYANO - MAGENTA YELLOW BLACK

Quero nesse espaço agradecer aos parceiros da 
nossa Live Louvação a São Luís em comemoração 
ao aniversário dos 408 da cidade. Agradeço ao 
médico e cirurgião Plástico Antônio Vieira, que 
atende em moderna clínica, no quinto andar dos 
Jardins, no Cohafuma; à empresária e enfermeira 

Célia Rezende, da Faculdade Gianna Beretta, 
localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 
no Bequimão, ao jornalista Mhario Linconh, 
historiador e turismólogo Antônio Norberto e à 
digital influencer Karina Paz, que apresentou o 
trabalho. A todos meu muito obrigado.

Live Cultural

A Deputada Estadual e Procuradora 
da Mulher da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, Helena Duailibe (SD), 
protocolou a Indicação na qual sugere a 
criação do “Programa Espaço Especial 
Mulher’’ em todos os hospitais municipais 
do Estado do Maranhão.A indicação é 
um anteprojeto de Lei em anexo, pois já 
existe no Hospital Socorrão II, em São 
Luís, coordenado pela assistente social 
Silvia Leite. O objetivo deste programa 
é disponibilizar o desenvolvimento de 
recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência doméstica.

Sempre com desenhos animados e séries 
divertidas e educativas, o  canal da TVN 
tem como atrações os mais novos episódios 
da série Peppa Pig; além de outras atrações 
como O Show da Luna, Mini Beat Power 
Rockers, George, o Curioso e muito mais 
em nossa. 
E tem ainda o Aplicativo Discovery Kids 
Plus, com opções de episódios das séries 
e jogos infantis, livros interativos e muitas 
outras atividades.

Proteção da mulher

TVN para criançada

O Ministério Público do 
Maranhão criou uma força-
tarefa para atuar no combate às 
queimadas ilegais no estado. 
A iniciativa é parte do Acordo 
de Resultados em Defesa da 
Amazônia, assinado, em 12 de 
agosto, pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público e os 
Ministérios Públicos dos estados 
que integram a Amazônia 
Legal.A portaria que criou a 
força-tarefa foi assinada pelo 
procurador-geral de justiça, 
Eduardo Nicolau, na presença 
dos promotores  Fernando 
Barreto, coordenador do Centro 
de Apoio Operacional de 
Meio Ambiente, Urbanismo 
e Patrimônio Cultural (CAO-
UMA), e Carlos Henrique Vieira, 
diretor da Secretaria de Gestão e 
Planejamento do MPMA.

Combate às 
queimadas

A COISA JULGADA ILÍCITA E CRIMINOSA É NULA DE 
PLENO DIREITO E INCONSTITUCIONAL

As impunidades nas bandidagens processuais (Parte 58)

A decisão judicial, que não aplica a lei e norma 
constitucional, nasce ilícita e criminosa, com 
nulidade plena. É ineficaz, de nenhum efeito 
jurídico. É ilícita, por se aplicar a lei do julgador (a) 
na sua vontade pessoal, em abuso de autoridade. É 
criminosa, na prática dos crimes de improbidade, de 
corrupção, de falsidade ideológica, de apropriação 
indébita, roubo, extorsão, estelionato, falsificação 
de documento público, concussão, prevaricação, 
peculato, advocacia administrativa, abandono da 
função, tráfico de influência, fraude processual, 
patrocínio infiel, exploração de prestígio e outros 
crimes. Só que as leis não são claras para a punição 
nos abusos de autoridades no processo.
A decisão judicial ilícita, de nulidade de pleno 
direito, que não faz a coisa julgada democrática, 
na exigência do Estado Democrático de Direito, 
é inconstitucional, por não aplicar honestamente, 
justamente, dignamente e obrigatoriamente as leis 
e normas constitucionais. A Justiça, pois, que tem a 
liberdade de decidir, não pode continuar decidindo 
arbitramente, na falsa liberdade do julgador (a), já 
que a justiça digna, honesta e justa é feita para se 
respeitar, se cumprir e se obedecer. Daí merecer 
que haja punição certa nos delitos cometidos, como 
a qualquer cidadão (ã). E são muitas as decisões 
judiciais inconstitucionais, de coisa julgada ilícita, 
nula e criminosa, que o Advogado, em nove obras 
publicadas, fez as denúncias saudáveis, com mais 
duas obras a serem lançadas.
Aliás, o artigo 504 do NCPC, ex-CPC art. 469, 
impõe que a verdade dos fatos e os motivos 
sentenciais não fazem coisa julgada, já que podem 
infringir a norma legal e constitucional. De igual 
evidência em não existir a coisa julgada ocorre 

quando o artigo 505-I do NCPC, art. 471-I do ex-
CPC, reafirma que nenhum juiz decida novamente 
as questões já decididas relativas a mesma lide. 
Mas sendo a coisa julgada de relação jurídica de 
trato continuado ao sobrevir a modificação no 
estado de fato e de direito pela ilicitude decisória 
até o final, consolida o direito da parte em pedir a 
revisão sentencial no juízo. E mesmo antes de se 
propor a ação rescisória, com o prazo de prescrição 
decadencial de 2 (dois) anos.
Na realidade, a coisa julgada ilícita e criminosa, 
de nulidade plena, comparece de valor nenhum 
para a parte lesada em seu direito, mormente para 
a sociedade – o povo, o verdadeiro dono do poder 
democrático. Pelo menos nós advogados (as) 
sabemos, apesar do desprezo da profissionalização 
na inviolabilidade em sua manifestação, art. 133 
da CF, que por muitas violações às leis e normas 
constitucionais merecem tecer as considerações 
louváveis sobre as seguintes normas supremas: a) 
art. 5º-II da CF, exige que nós temos que respeitar 
as leis, cujo magistrado (a) a responsabilização é 
mais exigível; b) art. 5º-XXXVI da CF; b.1) o ato 
jurídico perfeito surge na votação aos deputados 
federais, senadores e presidente do Brasil para a 
aprovação das leis lídimas em defesa da sociedade; 
b.2) surge com as leis aprovadas o direito adquirido 
que se consagra em impor aos julgadores (as) em 
conhecerem e reconhecerem o direito do cidadão (ã) 
na lesão de direito.
A partir então do respeito às leis, que se ordena pelo 
ato jurídico perfeito e direito adquirido, é que a coisa 
julgada se fortalece para o seu cumprimento, de 
nenhuma discussão jurídica para sua nulidade plena. 
E porque a lesão de direito, art. 5º-XXXV da CF, 

também esteve satisfeita na condenação do lesador 
de direito, geralmente o governo, o banco, a grande 
empresa e o poderoso no processo. É o julgamento 
judicial com obedecimento aos princípios 
constitucionais e legais, de merecer obedecimento 
aos princípios constitucionais do art. 37 da CF, na 
legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e 
publicidade, como outros princípios constitucionais 
e legais, de merecer obedecimento decisório dos 
magistrados (as), numa fundamentação plausível, 
por ordem do artigo 93-IX da CF.
De maior exigência pelos advogados (as), 
procuradores (as) e cidadãos (ãs) é se exigir 
que os deputados (as) federais, senadores (as) e 
presidente da República aprovem a EC (Emenda 
Constitucional) do art. 93-IX da CF, para que 
obrigue os julgadores (as) a darem os fundamentos 
constitucionais e legais da decisão judicial, com a 
interpretação escorreita, justa e honesta, pena de 
nulidade. A coisa julgada se realiza no cumprimento 
da lei. Não no julgamento dos recursos mentirosos e 
criminosos, com até julgamentos ilícitos.
Todavia, mesmo que demore na aprovação da EC do 
art. 93-IX da CF, a inconstitucionalidade da decisão 
judicial pode se pleitear por Mandado de Injunção, 
art. 5º-LXXI da CF, cuja concessão jamais se 
negará, quando: 1) falta de norma regulamentadora: 
não aplicada nas decisões judiciais ilícitas; 2) ao 
tornar inviável: o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais só existem se a coisa julgada se 
firmar em respeito às leis e normas constitucionais; 
3) como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e cidadania: a soberania da coisa 
julgada só nasce se a sentença se reconhecer 
a sua constitucionalidade. Do contrário, nasce 

inconstitucional e de nulidade plena, pois é de valor 
jurídico nenhum, mormente por decisões ilícitas dos 
tribunais e até criminosas. Igualmente, a cidadania é 
atingida por decisões ilícitas ao lesar o seu direito.
Não é só. O mais vergonhoso é haver a 
homologação de cálculos, efetivados corretamente, 
mas após o trânsito em julgado o juiz (a) aprova os 
cálculos bandidos em desrespeito à coisa julgada, 
com punição alguma a bandidagem praticada em 
doar valores a poderosos, mormente a trabalhista, 
utilizando até da TR, que a Suprema Corte não 
permite, por não conferir as perdas da moeda pela 
inflação. O pior. Os processos, de trânsitos em 
julgado, passam mais de um ano na Contadoria, 
ao só existir critério da ordem cronológica. O 
mais idoso é desprezado, até em cálculos de um 
processo simples, que volta à contadoria judicial 
para atualização, na paralização por longo tempo em 
juízo os processos contra os governos e poderosos 
a não apresentarem os seus cálculos incontroversos. 
Nessa anarquia e injustiça, os Tribunais se calam.
Assim, o art. 97 da CF já é bem claro ao conferir 
poderes aos Tribunais pátrios para declararem 
a inconstitucionalidade da lei, cuja Súmula 
Vinculante 10 do STF reafirma o desprezo em 
não reconhecerem a inconstitucionalidade da lei. 
E a decisão judicial tem a força de lei, art. 503 do 
NCPC, art. 469 do ex-CPC, que o nosso Deus e 
seu filho Jesus são bem claros: a) “Quem comete 
injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá 
exceção de ninguém” (Colossenses 3:25); b) “Ai 
daqueles que fazem leis injustas, que escrevem 
decretos opressores” (Isaías 10:1).

Francisco Xavier de Sousa Filho
Escritor, advogado (OAB-MA 3080A e OAB-CE 4399), jornalista (MTE 0981) e titular do Blog do Dr. X & Justiça

Breve o lançamento do livro: A solução dos conflitos e lesões de direito pelo advogado
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Acesse nossa página no FACEBOOK, ORQUÍDEA SANTOS NA TV, ou através do google (@orquideafssantos) e veja os vídeos que fizeram sucesso durante a semana.

Vereador Pavão Filho visita a 
Universidade da Criança para 
conhecer o sistema de aulas 
on-line

O vereador Pavão Filho visitou a Universidade 
da Criança- UNICA, localizada no bairro da 
Vila Janaína, para conhecer o sistema de aulas 
on-line, que inclui os alunos na era digital, 
por meio remoto com o uso de smartphones, 
tabletes e computadores.
A UNICA, escola Bilíngue que atende crianças 
de 2 anos e meio a 5 anos, tem uma estrutura 
moderna, salas climatizadas, laboratório de 
informática, aulas de ballet e professores 
qualificados. É apoiada pelo vereador Pavão 
Filho, sendo a primeira escola comunitária 
de Ensino Infantil do Maranhão a implantar 
o Ensino de Educação a Distância - EAD, 
preparando seus professores, colaboradores e 
alunos no processo de inclusão digital.
O Vereador Pavão Filho, ressaltou a grande 
importância da EAD nos dias atuais, sendo um 
avanço educacional e tecnológico, que inclui, 
ensina, diversifica e informa em tempo real, 
levando conhecimento para as crianças que 
tanto necessitam nesse momento de pandemia 
e distanciamento social.

Empório Vila 
Brasil

Para o Dia das 
Crianças, o Empório 
Vila Brasil está 
preparando Box 
Infantil e Bowl Infantil 
onde inclui além de 
variados lanches, 
caneca, livro Aquarela 
com tintas e pincel. A 
entrega é sem taxa!
Contato: (98) 99972 
6165 e fale com 
Abadia Castelo 
Branco. Ligue já e 
presenteie seu filho!

Eleições 2020: juízes se reúnem para tratar medidas 
adotadas para o pleito em razão da pandemia

Nos dias 14, 15 e 16 de setembro, o presidente e corregedor do Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão, desembargadores Tyrone Silva e Joaquim Figueiredo, se 
reunirão com os 105 juízes eleitorais (separados por grupos para cumprir regras de 
distanciamento social) para tratar das medidas adotadas em relação às eleições 2020, 
cuja votação ocorrerá no dia 15 de novembro (1º turno) e 29 de novembro (2º turno, 
caso haja).
As reuniões serão presenciais e ocorrerão no auditório Ernani Santos, sede do 
Regional, a partir das 10h de cada data.
Na pauta constam temas como orientações gerais; medidas sanitárias para o dia da 
eleição, distribuição de equipamentos de segurança individual; funcionamento das 
juntas especiais e cronograma de distribuição das urnas eletrônicas.

Consultores do SENAI e empresários maranhenses que já participam do programa “Brasil Mais” no Maranhão. O Programa 
tem o objetivo de aumentar a eficiência, e ampliar a produtividade do setor produtivo e a competitividade do país, em uma 
jornada de transformação digital. Reúne metodologias e ferramentas de baixo custo e alto impacto, voltadas para melhorar 
a capacidade de gestão e de produção, para reduzir desperdício e aprimorar processos. O programa “Brasil Mais”  é voltado 
para as micro, pequenas e médias empresas e é coordenado pelo Ministério da Economia, com gestão operacional da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).  

Os nossos parabéns vão para a advogada Fátima 
Caldas, aniversariante da próxima terça-feira (15). 
Fátima vai passar com sua filha Aleksandra Caldas 
e seu neto José Caldas. Parabéns!

O Diretor Superintendente do Sebrae-MA, Albertino Leal (à esquerda), durante visita 
de cortesia ao procurador-geral de Justiça do Estado do Maranhão, Eduardo Nicolau, 
acompanhado do procurador-geral do Estado do Maranhão, Rodrigo Maia. Nessa visita 
ao Ministério Público do Maranhão, Albertino Leal de Barros Filho, discutiu com o 
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, propostas para ampliação do termo de 
parceria entre as duas instituições, em vigor desde 2019.
Por meio do Termo de Cooperação, as duas instituições são parceiras na implantação 
da Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em todo o Maranhão.

Plínio Valério Tuzzolo, Diretor Geral do Hospital dos Servidores 
(HSLZ) que completou 20 anos de bons serviços prestados ao 
Maranhão na área da saúde. O executivo que há 9 anos integra o 
quadro diretor do Grupo Mercúrio, é na verdade um experiente 
profissional da área de gestão da saúde. Paulista de nascimento, 
Plínio se declara um maranhense de coração. Ele veio para São 
Luís em 2000 comandar a gestão do então Hospital Carlos Macieira 
voltado para os servidores estaduais, atendendo ao convite do grupo 
Pró-Saúde. Na foto com o empresário Paulo Braid.

A Fribal, que sempre apoia a cultura maranhense, está com uma 
homenagem ao aniversário dos 408 Anos de São Luís.
A homenagem é através de um vídeo, ilustrado com fotos do 
premiado fotógrafo Meireles Jr. e com trilha sonora exclusiva dos 
músicos Thaynara Oliveira e Oswaldo Galvão; que mostra a beleza 
da cidade e detalhes da riqueza de nossa cultura e pontos turísticos.
Para conferir, basta acessar as redes sociais da Fribal, nos perfis do 
Instagram: @emporiofribal e @fribal_.

O Influencer digital, apresentador e empresário 
Cláudio Carvalho realiza, no dia 26 de setembro, 
a 5ª edição da sua tradicional Feijoada. Com 
a pandemia, ele comunica que esse ano será 
restrita somente para os patrocinadores e para os 
que colaborarem com doação de brinquedos que 
serão destinados às instituições carentes.



REABERTURA - Boa notícia para os leitores de São Luís. Após cinco meses fechada ao públi-
co em função da pandemia de coronavírus, a Biblioteca Rosa Castro reabrirá a partir desta 
segunda, dia 14 de setembro, no horário das 7h30 às 16h, respeitando as normas de bios-
segurança e com acesso limitado para assegurar o distanciamento social. Todo o catálogo 
do acervo está disponibilizado no site https://www.sescma.com.br/o-sesc/bibliotecassesc/ 
para facilitar a consulta aos títulos. O acesso físico foi liberado apenas para devoluções e re-
tirada de livros, com reservas realizadas pelos telefones (98) 3216-3887 e (98) 3216-3831. 
Como medida de segurança sanitária, a utilização dos computadores estará suspensa.
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Além dos desafios trazidos pelo momento que muitos insistem em 
chamar de “novo normal”, os quais alteraram rotinas de trabalho, 
estudos e a dinâmica social como um todo, ir ao mercado também 
tem se tornado um martírio para muitos pais e mães de família. Da 
mesma forma, aqueles que precisam encher o tanque dos seus carros, 
seja para se deslocar diariamente ao trabalho ou que os utilizam como 
instrumento laboral, sentem o peso de uma economia fragilizada.
Os R$ 50 já não “fazem uma feirinha” e os alimentos têm se alternado 
em disparadas sucessivas. Tampouco o referido valor é capaz de garantir 
dois ou três dias de deslocamento urbano para os que utilizam seus 
carros. Frente a constante elevação da inflação, a “onça-pintada” já não 
representa qualquer agressividade, lembrando apenas um pacato felino 
que repousa manso no verso da notinha marrom.
A alta dos preços dos combustíveis e dos alimentos vem apresentando 
como resultado um sucessivo aumento da inflação, tendo a de agosto a 
mais alta para o mês nos últimos quatro anos. Apesar da sazonalidade de 
alguns produtos, não há como negar o efeito da pandemia e da alta do 
dólar, que interfere diretamente no preço das commodities.
Para alguns itens, voltamos a viver o racionamento, com supermercados 
limitando a quantidade para compra. Exemplo mais emblemático 
nos últimos dias foi constatar, na cidade de São Paulo, o pacote 
de cinco quilos de arroz chegando a custar R$ 40 reais e donos de 
estabelecimentos precisando restringir o valioso item. “Os olhos da 
cara!”, como diriam os mais antigos.
Na esteira do aumento da cesta básica pegaram carona a cebola, o 
limão, a manga, a abobrinha, pescados, feijão, óleo, pimentão, leite, 
a carne. Apenas para citar alguns. No caso dos alimentos, a alta do 
dólar, como dito anteriormente, atrai produtores locais para negociar no 
mercado internacional, desabastecendo o mercado interno. Passa a valer 
a lei da oferta (baixa) e da procura (alta).
Além da cesta básica, o impacto da inflação tende a ser ainda maior e 
indireto em diversos produtos e serviços. Nos aluguéis de imóveis, por 
exemplo, o cálculo é reajustado considerando predominantemente o 
Índice Geral de Preços - Mercado, onde alimentação entra como base de 
cálculo, é utilizado para reajustar contratos de locação, além de outros 
relativos a prestação de serviços.
Não vou aqui me arriscar a aprofundar na ciência econômica, coisa que 
estudiosos da área fazem com destreza ímpar. Falo, porém, daquilo que 
sentimos na pele todos os dias, ao chegar no comércio ou no posto e 
constatar que o dinheiro, embora o mesmo de outrora, já possui valor 
diferente.
Não bastasse a pandemia, que resultou no fechamento de milhões 
de postos de trabalho em todo país e na perda do poder econômico 
para aqueles que continuaram com seus empregos, mas tiveram que 
se submeter a ajustes, o povo brasileiro se vê frente agora de outros 
desafios, que é a sobrevivência a partir do básico, que é o alimento.
O bom e velho arroz e feijão, prato típico do brasileiro e defendido 
por muitos nutricionistas como essenciais na manutenção de uma boa 
alimentação, já parece não ser para todos. Prova cabal de que algo no 
país não vai bem.
Quem diria que viveríamos para ver tantos fatores negativos em 
confluência, fazendo girar uma permanente roda gigante das incertezas. 
Ademais, cabe uma análise crítica ao tempo perdido com irresponsáveis 
caneladas, enquanto o país seguia a deriva em um mar revolto.
Medidas paliativas agora de pouco adiantam. Vender dólares, zerar 
alíquotas do arroz, notificar produtores em razão da alta. O Brasil 
precisa de mais ação e menos discursos, de mais interlocução e menos 
acirramento de ânimos, fazendo valer a máxima da harmonia dos 
poderes.
O Brasil parece caminhar para um futuro ainda incerto no que diz 
respeito à economia. Parece termos chegado à célebre forquilha na qual 
precisamos nos perguntar: para onde vamos? O que queremos enquanto 
nação? Qual rumo seguir? Não podemos permitir que viremos o “país 
das maravilhas”, no qual qualquer caminho é valido para ser seguido, 
uma vez que não se sabe o destino que se pretende chegar.
É necessário avançar! De um lado, enfrentar fortemente a doença que 
já vitimou mais de 130 mil brasileiros; do outro, precisa fazer o dever 
de casa para que o país volte a crescer. Obstáculos que somente serão 
vencidos tendo como base um pacto republicano para fazer a nação 
voltar aos trilhos do progresso.

Está caro sobreviver 
no Brasil

Osmar Gomes
Juiz de Direito da Comarca da Ilha de São Luís, membro das academias Ludovicense de Letras, 
Maranhense de Letras Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.

Ação 
o showroom pronta entrega dos 
colchões terapêuticos Nippongel, 
que fica em frente ao Mateus do 
Turu, disponibiliza massagens 
revitalizantes gratuitas às pessoas 
que querem melhorar o sono e 
o bem estar. Entre as massagens 
disponíveis estão biosleep, que 
associa conhecimentos da física 
e medicina, e a técnica chinesa 
do-in. Ambas são realizadas em 
equipamentos revolucionários em 
energia quântica. Informações: 98 
3301 7061 e 98415 8938.
SELEÇÃO
Valorizando a produção dos 
pequenos negócios e favorecendo 
a economia criativa, o Sesc 
Maranhão está selecionando 
artesãos interessados em 
participar da I Feira de Artesanato 
e Empreendedorismo On-line. 
A convocatória contempla a 
seleção de 30 (trinta) artesãos 
individuais, com suas respectivas 
produções, para a divulgação de 
trabalhos em ambiente virtual. 
As inscrições serão realizadas 
exclusivamente pelo link abre.ai/
feiradeartesanatosesc

Eleitoral
A participação feminina no processo 
eleitoral, em especial registrando 
candidaturas e sendo eleitas, é 
um dos temas tratados durante o 
Ciclo de Palestras promovido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão cuja cidade a sediar o 
próximo polo é Caxias, na segunda, 
14 de setembro, a partir das 9h.
O acesso ao conteúdo do Ciclo é 
feito após o interessado inscrever-
se pelo endereço eletrônico www.
tre-ma.jus.br/ciclos, clicando em 
“novo cadastro” e preenchendo os 
dados solicitados. No dia do evento, 
também é pelo mesmo endereço, 
bastando clicar no botão “Ingressar”.

Na telinha
Neste domingo (13), o Canal 
Livre recebe o infectologista Esper 
Kallás e o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, para falar 
sobre a busca pela vacina contra 
o novo coronavírus. Entre outros 
assuntos, eles vão discutir o atual 
estágio das pesquisas no Brasil e 
no mundo. A apresentação é de 
Rodolfo Schneider. Participam 
como entrevistadores os jornalistas 
Fernando Mitre e Lana Canepa.

***Em visita de cortesia ao Ministério 
Público do Maranhão, o diretor 
superintendente do Sebrae no Maranhão, 
Albertino Leal de Barros Filho, discutiu 
com o procurador geral de Justiça do 
Estado do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, propostas para ampliação do 
termo de parceria entre as duas instituições, 
em vigor desde 2019.

***A partir das tratativas iniciadas na 
reunião, as duas instituições já planejam a 
criação de grupos de trabalho para atuação 
conjunta em todo o estado. Participaram 
ainda da reunião, o procurador geral do 
estado do Maranhão, Rodrigo Maia, os 
promotores de justiça Marco Aurélio 
Batista Barros e Joaquim Ribeiro de Souza 
Júnior, diretor da Secretaria de Assuntos 
Institucionais do MPMA, e as gerentes 
de políticas públicas e desenvolvimento 
territorial do Sebrae, Cristiane Correa, e de 
marketing e comunicação, Raquel Araújo.

O Diretor Superintendente do Sebrae-MA, Albertino Leal (à 
esquerda), durante visita de cortesia ao Procurador Geral de 
Justiça do Estado do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau 
(ao centro), acompanhado do procurador geral do estado do 
Maranhão, Rodrigo Maia.

DIVULGAÇÃO: UMC SEBRAE

Pesquisa
A CNT (Confederação Nacional do Transporte) 
divulga, nesta segunda-feira (14), às 11h, no seu 
site (http://www.cnt.org.br), os resultados da quinta 
rodada da Pesquisa de Impacto no Transporte - 
Covid-19. Essa nova fase ouviu 914 empresas de 
cargas e de passageiros, de todos os modais de 
transporte, entre os dias 25 de agosto e 3 de setembro. 
O levantamento traz dados referentes a demissões, 
faturamento, demanda, acesso a crédito no setor e o 
futuro pós-pandemia. Também aborda a percepção dos 
transportadores sobre um possível fim da desoneração 
da folha de pagamentos e sobre a atuação do 
Ministério da Economia durante a pandemia do novo 
coronavírus.

Tendências
No próximo dia 14 de setembro, representantes da 
EY participam da primeira edição 100% online do 
SAP NOW BRASIL, um dos principais eventos de 
tecnologia da América Latina. Alessandra Momesso, 
Marcelo Nacif e Anselmo Milani debaterão sobre 
a transformação digital dos negócios, apresentando 
os benefícios que resultam de uma estratégia bem 
definida durante esta jornada, e como a combinação 
correta de serviços e ferramentas pode acelerar 
este processo. Com o tema “EY Intelligent Move: 
liderando transformações baseadas em SAP 
S/4HANA”, o painel interativo acontece às 15h30.  
Inscrições https://events.sap.com/br/sap-now-
brasil-2020/pt/registration.aspx?campaigncode=CRM-
BR20-EVE-NOWBRGG

Documentário
O documentário Caboclo de Pena, produção do Centro 
Cultural Vale Maranhão - CCVM, foi selecionado 
no 43º Festival Guarnicê de Cinema, um dos mais 

antigos do país, e, que, este ano acontece online, de 
14 a 21 de outubro. Dirigido por Calu Zabel, Gabriel 
Gutierrez e Paula Porta, o filme reúne 29 caboclos e 
caboclas atuantes em diversos batalhões da Ilha de 
São Luís e de Icatu, no Maranhão. Os protagonistas 
falam de sua trajetória, de sua visão sobre a dança e 
apresentam  seus variados bailados. O trailler do filme 
está disponível no Canal do CCVM no YouTube: 
www.ccv-ma.org.br.   

Vendas (I)
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou a Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC), referente ao mês de julho/2020. A PMC 
produz indicadores que permitem acompanhar o 
comportamento conjuntural do comércio varejista no 
país. No mês de julho de 2020, em comparação com 
o mês de junho de 2020, com ajuste sazonal, o índice 
de volume de vendas do comércio varejista no Brasil 
teve alta de 5,2%, depois de um avanço na ordem de 
8,5%, em junho, e 13,3% no mês de maio. Em relação 
ao Maranhão, em julho de 2020, frente a junho/2020, 
com ajuste sazonal, o índice de volume de vendas 
ficou na casa de +3,8%, número esse menor do que o 
ocorrido no mês anterior: +29,6%. 

Vendas (II)
Já são três meses consecutivos de elevação no volume 
de vendas no Maranhão, depois de três meses de 
queda: fevereiro (-0,6%), março (-5,6%) e abril 
(-13,0%). As duas Unidades da Federação (UFs) 
que apresentaram os maiores aumentos nessa base 
comparativa temporal no mês de julho foram AP 
(+34,0%) e PB (+19,6%). Seis UFs tiveram redução 
no volume de vendas nessa base de comparação 
temporal, sendo que as maiores quedas foram 
detectadas no PR (-1,6%) e no TO (-5,6%). 
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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

Professora Esmênia é anunciada 
como vice de Eduardo Braide
O pré-candidato Eduardo Braide terá a policial militar e professora 
Esmênia Miranda (PSD) como companheira de chapa na disputa pela 
Prefeitura de São Luís. Ele apresentou sua vice por meio de vídeo 
publicado nas redes sociais, neste sábado (12), e com ela terá sua 
candidatura oficializada na próxima segunda-feira (14), na convenção “Pra 
frente São Luís”, que reunirá os partidos Podemos, PSD, PSDB, PSC e 
PMN no Rio Poty Hotel, a partir das 8 horas.
“Convidei a professora Esmênia para ser a nossa companheira de chapa 
rumo à Prefeitura de São Luís pelo seu caráter, pela sua competência, pela 
sua capacidade, pelo seu trabalho na área da educação, e também pela 
sua história de vida, que é a história de muitos e de muitas que vieram a 
São Luís em busca de um sonho, e que alcançaram esse sonho”, declarou 
Eduardo Braide.
No vídeo, Esmênia Miranda faz um resumo de sua história de vida.  
“Tenho 38 anos. Sou policial e professora. Nasci em Bacabal e minha 
infância não foi tão fácil. Minha mãe ficou viúva aos 24 anos com duas 
filhas para criar. Com muito esforço, ela conseguiu cuidar de mim e de 
minha irmã. E, apesar de todos os percalços, a nossa infância foi muito 
feliz”, relata a pré-candidata a vice. 
Em seguida, afirma estar honrada em aceitar compor a chapa com Eduardo 
Braide. “Com o dia a dia, a convivência e a experiência com os alunos do 
Colégio Militar, eu senti a necessidade de me especializar na minha área 
e, por acreditar no poder transformador da educação, fiquei muito feliz e 
honrada com o convite de Eduardo Braide. Juntos, vamos trabalhar para 
que mais pessoas alcancem os seus sonhos e melhorem de vida”, assegura 
a professora Esmênia, que é casada com um policial civil e tem uma filha.
Esmênia Miranda é mestra em História, graduada em Geografia e História 
pela Universidade Estadual do Maranhão (Uema). Ela é professora do 
Colégio Militar Tiradentes e cabo da Polícia Militar, onde ingressou em 
2007. Trabalhou no CAPS da Polícia Militar e no setor de Equoterapia da 
corporação para pessoas com deficiência. 

Com apoio do PT oficializado, 
Márcio Jerry reafirma aposta 
em Rubens Júnior para SL

Márcio Jerry aposta no potencial eleitoral de Rubens Júnior

Presidente do PCdoB Maranhão, 
o deputado federal Márcio 
Jerry reafirmou, na noite dessa 
sexta-feira (11), o empenho 
dom partido em consolidar a 
candidatura de Rubens Júnior à 
prefeitura da capital maranhense. 
Com apoio do PT oficializado, 
o grupo comemorou a aliança 
político-partidária que tem como 
principal nome o governador 
Flávio Dino, e, segundo Jerry, 
promete ser a maior do estado.
“Aliança partidária e social 
ampla e sólida. Propostas claras, 
concretas e exequíveis para 
São Luís aprofundar as ações 
positivas do prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior (PDT), ampliar 
as parcerias com governo 
Flávio Dino, ir além por uma 
cidade melhor para todos. 
Para isso o melhor candidato: 
Rubens Júnior”, comemorou o 
parlamentar.
Pelas redes sociais, Jerry também 
ratificou a aposta do nome de 
Rubens como “o melhor na 

sucessão da atual gestão não 
apenas pelas propostas, mas 
pelo cunho social do projeto 
proposto”.
“Rubens Júnior é, entre os pré-
candidatos a prefeito de São 
Luís, o que melhor empunha 
as bandeiras da renovação e 
mudança na política, do conceito 
de gestão voltada para os que 
mais precisam, de ampliação das 
conquistas do prefeito Edivaldo e 
da parceria com governo Flávio 
Dino”.
Juntos, o grupo composto 
pelo PCdoB, PT, Cidadania, 
Progressistas, o Democracia 
Cristã e PMB oficializarão 
neste domingo (13) a marcha 
da campanha eleitoral deste 
ano. “No próximo domingo, 13, 
em nossa convenção daremos 
a largada a uma campanha 
vibrante, bela, mobilizadora, 
envolvente, para construir uma 
grande vitória do nosso povo. É 
Rubens Júnior prefeito, pra valer, 
pra vencer”, afirmou Jerry.

Universidade de Oxford anuncia 
retomada de testes para vacina contra 
covid-19 no Reino Unido

A Universidade de Oxford 
anunciou nesse sábado (12), em 
nota, que retomará a fase 3 dos 
testes para sua potencialvacina 
contra a covid-19, desenvolvida 
em parceria com o laboratório 
AstraZeneca. Os estudos haviam 
sido suspensos na terça-feira, 8, 
após um participante apresentar 
reações adversas sérias.
Segundo o documento divulgado 
pela universidade, foi realizado 
um processo de revisão e, de 
acordo com as recomendações 

de um comitê de revisão de 
segurança independente e do 
regulador do Reino Unido, os 
testes poderão ser retomados.
“Globalmente, cerca de 18 
mil pessoas receberam as 
vacinas do estudo como parte 
do ensaio. Em grandes ensaios 
como este, espera-se que alguns 
participantes não se sintam 
bem e todos os casos devem ser 
avaliados cuidadosamente para 
garantir uma avaliação cuidadosa 
da segurança”, diz a nota.

Mais três pessoas são investigadas por 
envolvimento em morte e enterro de idosa
A vítima estava desaparecida desde o mês 
de abril, e o corpo dela foi localizado em um 
cemitério na Maioba

Entre os envolvidos no caso, está um ex-pré-
candidato a vereador por São Luís, que se 
encontra preso

AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil segue investigando mais três 
pessoas que podem ter envolvimento direto com 
o caso do qual foi vítima a idosa Fátima Maria 
Evangelista dos Santos, de 65 anos, encontrada 
em uma cova clandestina, no cemitério da 
Maioba, na cidade de Paço do Lumiar, no dia 
1° de setembro deste ano. Também é apurado 
a possibilidade de a aposentada ter sido vítima 
de homicídio ou latrocínio, devido aos vestígios 
de sangue localizados em diversos cômodos da 
residência dela.
“Alguns participaram da ocultação de 
cadáver. Outros do furto mediante fraude, e 
alguns podem ter participado do homicídio 
ou latrocínio. Existem essas três que estão 
sendo investigadas, e serão ouvidas, para 
que possamos efetivamente definir quantos 
participaram deste crime”, explicou o delegado 
Felipe César, titular do Departamento de 
Proteção à Pessoa da SHPP, que preside o caso. 
O ex-pré-candidato a vereador, Leandro César 
Silva Santos; e Odailton Amorim da Silva, 
vizinho e amigo da vítima, já estão presos desde 
o dia do achado cadavérico e confessaram 
participação. Ambos alegaram, em depoimento, 
terem encontrado Fátima Maria já sem vida 
dentro da casa, mas a versão foi rechaçada 
pelas investigações policiais. Ela, que morava 
sozinha, no Beco da Baronesa, região central da 
cidade, e tinha um patrimônio considerável em 
dinheiro e imóveis, havia sido vista pela última 
vez no dia 10 de abril. 
A polícia chegou até eles, seguindo o sumiço de 
altas quantias das contas da idosa, após denúncia 
de familiares. Os valores foram divididos pela 
dupla e estavam sendo utilizados, inclusive, para 
custear a campanha política de Leandro Santos. 
Conforme apurado pelo Jornal Pequeno, dois 
desses novos suspeitos investigados seriam 
a esposa do vizinho da vítima, e um colega 
de trabalho do ex-pré-candidato a vereador. 
Também fazem parte do inquérito policial os 

coveiros que receberam R$ 800 para enterrar o 
corpo, ilegalmente, no cemitério.
CONTA ZERADA
O delegado Felipe César relatou, ainda, que 
o extrato da idosa revelou que os autores 
retiraram R$ 189 mil da conta dela, que ficou 
completamente zerada. 
Há, ainda, a espera de mais documentos para 
saber se foram realizados empréstimos ou 
efetivadas procurações com relação aos imóveis 
que ela possuía, e que poderiam aumentar o 
valor do golpe. 
INDÍCIOS FORTES DE HOMICÍDIO 
OU LATROCÍNIO 
Na residência da vítima, de acordo com o 
delegado Felipe César, os peritos realizaram 

testes para detectar vestígios de sangue, que 
foram encontrados em vários ambientes do 
imóvel. 
“Tanto na sala embaixo, no quarto em cima, 
como no banheiro. Então, já acreditamos que 
houve uma violência contra ela, apesar do laudo 
ainda não ter saído. Foi feito, também, o exame 
cadavérico no corpo da idosa, e aparentemente 
foram encontradas algumas perfurações”, 
pontuou. 
Com as novas informações das investigações, 
ressaltou o delegado, as características 
apontam que ela foi vítima de um latrocínio ou 
homicídio, fato que levou a polícia a representar 
novo pedido de prisão temporária aos dois 
suspeitos. Os mandados contra eles foram 
cumpridos no último dia 5 de setembro.

Encontrada enterrada em uma cova clandestina, a aposentada Fátima Evangelista (detalhe) 
pode ter sido vítima de homicídio ou latrocínio 
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Policial militar que matou 
ex-mulher é interrogado durante 
audiência de instrução
Na última quinta-feira (10), 
foi realizada a continuidade da 
audiência de instrução do processo 
contra o soldado da Polícia Militar 
do Maranhão, Carlos Eduardo 
Nunes Pereira, de 31 anos. O 
militar é acusado pelo crime de 
feminicídio, contra sua ex-mulher 
Bruna Lícia Fonseca Pereira; e de 
homicídio em desfavor de José 
Willian dos Santos Silva, amigo 
dela. 
Desta vez, o soldado foi 
interrogado e confirmou ter sido o 
autor dos disparos que resultaram 
nas mortes das duas vítimas e, 
ainda, que a arma usada no crime 
era de sua propriedade. Carlos 
Eduardo preferiu usar o direito de 
permanecer em silêncio, quando 
foi questionado do pelo promotor 
de Justiça e pelo juiz sobre a 
motivação do crime e outros 
detalhes. 
De acordo com a denúncia do 
Ministério Público, o motivo 
do crime foi a não aceitação do 
fim do relacionamento por parte 
do acusado Eduardo Nunes. A 
ação criminosa ocorreu dia 25 de 
janeiro de 2020, no apartamento 
onde a mulher morava, no bairro 
da Vicente Fialho, em São Luís.
A audiência, que começou às 
11h40, foi presidida pelo juiz 
titular da 4ª Vara do Tribunal do 
Júri, José Ribamar Goulart Heluy 
Júnior, e contou com a atuação 
do promotor de Justiça Samaroni 

Maia na acusação. A defesa 
ficou sob a responsabilidade do 
advogado Adriano Wagner Araújo 
Cunha. 
Na ocasião, além do acusado, 
que permanece preso no Quartel 
da Polícia Militar desde o dia do 
crime, também foi ouvida a última 
testemunha de defesa. 
O juiz concedeu às partes o prazo 
sucessivo de cinco dias para o 
oferecimento das suas respectivas 
alegações finais. Só depois 
desse prazo, o magistrado dará 
uma decisão determinando se o 
acusado irá ou não a júri popular. 
A primeira audiência ocorreu no 
último dia 15 de julho e a segunda 
no dia 20 de agosto. 
RELEMBRE O CASO 
No dia 25 de janeiro deste ano, o 
policial militar Carlos Eduardo 
Nunes Pereira, de 31 anos, matou 
a tiros sua ex-mulher, Bruna 
Lícia Fonseca Pereira; e José 
Willian dos Santos Silva, colega 
de trabalho dela, com o qual a 
mulher supostamente mantinha 
um relacionamento amoroso. O 
crime foi cometido no apartamento 
dela, no Condomínio Pacífico I, 
no bairro Vicente Fialho, em São 
Luís. 
A mulher foi atingida com dois 
tiros, sendo um no seio e outro 
no abdômen, enquanto José 
William levou cerca de quatro 
tiros. Segundo a Polícia Civil, pelo 
menos oito tiros foram efetuados 

pelo policial.  
Em depoimento à polícia, o autor 
afirmou que foi ao apartamento 
para trocar de roupa após sair 
mais cedo do trabalho para ir 
ao aniversário do pai. No local, 
se deparou, inicialmente, com a 
presença de um rapaz na sala e 
logo em seguida com as vítimas 
despidas dentro do quarto. Ele 
relatou que os dois vieram para 
cima dele e então ocorreu uma luta 
corporal. 
Durante a briga, diz se lembrar de 
ter escorregado e nesse momento 
sacado a pistola ponto 40 que 
estava no coldre da sua coxa 
direita.  O PM efetuou os tiros, 
mas afirmou não saber em quem 
atirou primeiro. Ambos morreram 
na hora e depois do crime o militar 

contou ter pensado em cometer 
suicido, mas que desistiu ao pensar 
na família.  
Com a chegada da polícia, Carlos 
Eduardo não se entregou e 
permaneceu no apartamento até 
que seu tio, que também é policial, 
e um primo advogado chegaram. 
Em seguida, ele foi levado para 
a Superintendência Estadual 
de Investigação de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP), 
onde em depoimento, alegou 
que cometeu o delito ante uma 
suposta infidelidade, além de 
ter sido confrontado e agredido 
pelas vítimas. O Ministério 
Público apontou contradições no 
depoimento do acusado. 

(AIDÊ ROCHA, COM INFOR-
MAÇÕES DA ASCOM/FÓRUM)

Com tiros de pistola ponto 40, o soldado Carlos Eduardo matou 
Bruna Lícia e José Willian
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PGJ arquiva procedimento sobre suposta falta
de transparência de Luciano
Publicado em 11 de setembro de 2020

A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) do Maranhão arquivou um procedimento investigatório criminal instaurado no início
de 2020 para apurar suposta falta de transparência da gestão Luciano Genésio (PP) na Prefeitura de Pinheiro.

A promoção pelo arquivamento foi acolhida pela subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Lize Costa,
com base em parecer da Assessoria Especial de investigação do órgão máximo do Ministério Público.

“Não há demonstração de conduta típica, antijurídica e culpável, para a qual a lei penal preveja punição, neste momento.
Conduta atípica. Arquivamento em razão da ausência de fato típico. Falta de elementos probatórios, referentes aos fatos
objetos de apuração”, diz ementa.

Aberto a partir de representação formulada ao Ministério Público, o procedimento investigatório tinha por objeto apurar
possíveis irregularidades no Portal da Transparência de Pinheiro e no recebimento de transferências voluntárias.

https://www.glaucioericeira.com.br/2020/09/pgj-arquiva-procedimento-sobre-suposta-falta-de-transparencia-de-luciano/
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MPMA oferece denúncia contra envolvidos no assassinato
dos pais de Cleber Verde
Por Daniel Matos • sexta-feira, 11 de setembro de 2020

Promotores apresentaram detalhes do crime bárbaro que vitimou o casal de idosos

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, 11, no auditório da sede das Promotorias da Capital
(Calhau), o Ministério Público do Maranhão apresentou detalhes sobre o oferecimento da Denúncia contra os quatro
envolvidos na morte dos pais do deputado federal Cleber Verde, Maria da Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno
Cordeiro Mendes, ambos idosos. O crime foi cometido na tarde do dia 14 de julho deste ano, na zona rural do
município de Turiaçu.

Foram denunciados Jeferson Silva da Costa (também conhecido como “Nhonhonga”), Elielson Cardoso Paiva,
Daniel Paiva e José Fernando Ferreira do Nascimento (mais conhecido como “Elétrico”), pelos crimes de latrocínio,
tortura, associação criminosa e corrupção de menores. Se condenados, os quatro podem receber, individualmente,
uma pena aproximada de 80 anos de prisão.

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil. A Denúncia foi oferecida pelos promotores de justiça Jorge Luis Ribeiro
de Araújo, Frederico Bianchini Joviano dos Santos, Reinaldo Campos Júnior e Igor Adriano Trinta Marques.

De acordo com o promotor de justiça Frederico Bianchini, os quatro envolvidos cometeram duas séries de crimes.
Contra Maria da Graça Mendes, praticaram latrocínio e tortura. Em relação ao companheiro dela, Jesuíno Mendes,
cometeram latrocínio. Também foram praticados os crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

  0 comentário
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O promotor de justiça Igor Adriano Trinta Marques ressaltou que o MPMA vai continuar acompanhando com
atenção os desdobramentos da Denúncia, agora no âmbito do Judiciário. “Este caso chocou a comunidade e todo o
Maranhão. Foi cometido com requintes de crueldade e vitimou dois idosos”, enfatizou.

O CRIME

Para cometerem o crime, Jeferson Silva da Costa, Elielson Cardoso Paiva, Daniel Paiva e José Fernando Ferreira
do Nascimento corromperam três menores de 18 anos. Eles assassinaram Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno Verde
utilizando forte violência, incluindo tortura, na fazenda onde o casal morava, localizada no povoado Limão. Os
idosos foram mortos por ferimentos causados por arma de fogo e punhal.

De acordo com a apuração, Fabio Conceição Cardoso (morto posteriormente em confronto com a polícia) e Daniel
Paiva eram da região do povoado e imaginavam que o casal possuía objetos valiosos. Sendo assim, com os outros
envolvidos planejaram o assalto à residência.

Durante a ação, além dos assassinatos, os quatro roubaram dois revólveres calibre 38, três espingardas
cartucheiras calibre 20, um relógio de cor preta, uma pulseira dourada e dois aparelhos de celular, além da quantia
de R$ 4 mil reais.

LATROCÍNIO

Segundo a investigação, Jeferson teria ido à fazenda de carona com José Fernando, que o deixou no local para se
juntar aos outros comparsas. Ao sair, Fernando disse que ligaria para Jefferson, caso a polícia aparecesse no
povoado.

Para obter informações sobre objetos valiosos, os envolvidos invadiram a residência da fazenda e constrangeram e
humilharam Maria da Graça Mendes, mediante tortura física.

Conforme o depoimento de Jeferson, a vítima logo começou a dizer onde estavam os objetos e este, na companhia
de Elielson, foi para o quarto do casal onde encontrou o material.

Enquanto subtraíam os pertences das vítimas, a idosa foi esfaqueada por Fabio Cardoso e Daniel Paiva. Ao voltar
para a sala, Jeferson e Elielson encontraram Maria quase já sem vida.

Enquanto isso, Jesuíno Verde estava no quintal e não teria escutado o que aconteceu no interior da residência. Por
isso, foi rendido por Daniel, que portava uma espingarda. Em seguida, Fábio Cardoso teria tomado a arma do
comparsa e atirado contra Jesuíno. Daniel completou o serviço desferindo diversos golpes de faca na vítima,
causando sua morte.

ADOLESCENTES

Um dos três adolescentes envolvidos ficou vigiando o lado de fora da fazenda, para avisar se aparecesse alguém.
Os outros dois ficaram aguardando os envolvidos em um rio, localizado nos fundos da fazenda, e lá teriam recebido
as armas e objetos furtados, levando o material para a casa do tio de um dos adolescentes.

Já o dinheiro roubado foi dividido entre os quatro idealizadores do crime, que fugiram do local de maneira separada.
Fabio e Elielson escaparam cada um em uma motocicleta, enquanto Jeferson e Daniel fugiram pelo mato.

Após diligências, a polícia encontrou o local onde três dos quatro envolvidos estavam escondidos. Na ocasião,
Fabio Cardoso veio a óbito.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS



Ministério Público oferece denúncia contra envolvidos
no assassinato dos pais do deputado Cleber Verde

Crime ocorreu em julho, no município de Turiaçu

O Ministério Público do Maranhão apresentou. nesta sexta-feira (11), detalhes sobre o oferecimento da denúncia contra os

quatro envolvidos na morte dos pais do deputado federal Cleber Verde (Republicanos), Maria da Graça Cordeiro Mendes e

Jesuíno Cordeiro Mendes, ambos idosos. O crime ocorreu dia 14 de julho deste ano, na zona rural do município de Turiaçu.

Foram denunciados Jeferson Silva da Costa (também conhecido como “Nhonhonga”), Elielson Cardoso Paiva, Daniel Paiva e

José Fernando Ferreira do Nascimento (mais conhecido como “Elétrico”), pelos crimes de latrocínio, tortura, associação

criminosa e corrupção de menores. Se condenados, os quatro podem receber, individualmente, uma pena aproximada de 80

anos de prisão.

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil. A denúncia foi oferecida pelos promotores de justiça Jorge Luis Ribeiro de Araújo,

Frederico Bianchini Joviano dos Santos, Reinaldo Campos Júnior e Igor Adriano Trinta Marques.

De acordo com o promotor de justiça Frederico Bianchini, os quatro envolvidos cometeram duas séries de crimes. Contra

Maria da Graça Mendes, praticaram latrocínio e tortura. Em relação ao companheiro dela, Jesuíno Mendes, cometeram

latrocínio. Também foram praticados os crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

O promotor de justiça Igor Adriano Trinta Marques ressaltou que o MPMA vai continuar acompanhando com atenção os

desdobramentos da Denúncia, agora no âmbito do Judiciário. “Este caso chocou a comunidade e todo o Maranhão. Foi

por  Aquiles Emir  - 11 de setembro de 2020

https://maranhaohoje.com/author/aquiles-emir/
https://maranhaohoje.com/wp-content/uploads/2020/09/Cleber.jpeg


A denúncia foi oferecida pelos

promotores Jorge Luis Ribeiro de

Araújo, Frederico Bianchini Joviano

dos Santos, Reinaldo Campos Júnior

e Igor Adriano Trinta Marques

cometido com requintes de crueldade e vitimou dois idosos”, enfatizou.

O crime – Para cometerem o crime, Jeferson Silva da Costa, Elielson Cardoso Paiva, Daniel Paiva e José Fernando Ferreira do

Nascimento corromperam três menores de 18 anos. Eles assassinaram Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno Verde utilizando

forte violência, incluindo tortura, na fazenda onde o casal morava, localizada no povoado Limão. Os idosos foram mortos por

ferimentos causados por arma de fogo e punhal.

De acordo com a apuração, Fabio Conceição Cardoso (morto posteriormente em confronto com a polícia) e Daniel Paiva eram

da região do povoado e imaginavam que o casal possuía objetos valiosos. Sendo assim, com os outros envolvidos planejaram

o assalto à residência.

Durante a ação, além dos assassinatos, os quatro roubaram dois revólveres calibre 38, três espingardas cartucheiras calibre

20, um relógio de cor preta, uma pulseira dourada e dois aparelhos de celular, além da quantia de R$ 4 mil reais.

Latrocínio – Segundo a investigação, Jeferson teria ido à fazenda de carona com

José Fernando, que o deixou no local para se juntar aos outros comparsas. Ao sair,

Fernando disse que ligaria para Jefferson, caso a polícia aparecesse no povoado.

Para obter informações sobre objetos valiosos, os envolvidos invadiram a residência

da fazenda e constrangeram e humilharam Maria da Graça Mendes, mediante tortura

física.

Conforme o depoimento de Jeferson, a vítima logo começou a dizer onde estavam os

objetos e este, na companhia de Elielson, foi para o quarto do casal onde encontrou

o material.

Enquanto subtraíam os pertences das vítimas, a idosa foi esfaqueada por Fabio

Cardoso e Daniel Paiva. Ao voltar para a sala, Jeferson e Elielson encontraram Maria quase já sem vida.

Enquanto isso, Jesuíno Verde estava no quintal e não teria escutado o que aconteceu no interior da residência. Por isso, foi

rendido por Daniel, que portava uma espingarda. Em seguida, Fábio Cardoso teria tomado a arma do comparsa e atirado

contra Jesuíno. Daniel completou o serviço desferindo diversos golpes de faca na vítima, causando sua morte.

Adolescentes – Um dos três adolescentes envolvidos ficou vigiando o lado de fora da fazenda, para avisar se aparecesse

alguém. Os outros dois ficaram aguardando os envolvidos em um rio, localizado nos fundos da fazenda, e lá teriam recebido

as armas e objetos furtados, levando o material para a casa do tio de um dos adolescentes.



Já o dinheiro roubado foi dividido entre os quatro idealizadores do crime, que fugiram do local de maneira separada. Fabio e

Elielson escaparam cada um em uma motocicleta, enquanto Jeferson e Daniel fugiram pelo mato.

Após diligências, a polícia encontrou o local onde três dos quatro envolvidos estavam escondidos. Na ocasião, Fabio Cardoso

veio a óbito.

Medidas socioeducativas – Os três jovens, menores de 18 anos, já respondem a medidas socioeducativas, previstas no

Estatuto da Criança e Adolescência (ECA), pelo envolvimento no caso. Na coletiva, o promotor de justiça Reinaldo Campos

Júnior informou que o MPMA investiga o envolvimento de mais dois adolescentes no fato.

(Com informações do MPMA)



BOMBA! Justiça determina afastamento de
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Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou, nesta sexta-feira, 11, o afastamento
cautelar de José Ribamar Leite de Araújo, o Mazinho Leite, do cargo de prefeito do município de Cândido Mendes pelo
período de 180 dias.

A decisão fundamenta-se em Ação por ato de improbidade administrativa, ajuizada no dia 31 de agosto, pelo promotor de
justiça Fábio Santos de Oliveira. Na manifestação ministerial, foi requerida a indisponibilidade dos bens do prefeito e dos
demais envolvidos – a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de Jesus, a empresa
Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio – 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.

O prefeito Mazinho Leite já tinha sido preso no dia 19 de agosto passado pelo Grupo Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com a Polícia Civil, durante a Operação Cabanos. Na ocasião, o gestor
foi preso em flagrante por posse ilegal de armas. Na casa dele, também foram encontrados mais de R$ 400 mil em
espécie. Mazinho Leite foi conduzido para a cidade de Godofredo Viana, onde foi autuado por posse ilegal de arma de
fogo.

O objetivo da operação era apreender documentos relativos a processos licitatórios envolvendo o Município e diversas
empresas que tinham contratos com a Prefeitura. As investigações foram iniciadas após a identificação de suspeitas de
fraude em uma licitação realizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram
fornecidos por uma empresa de fachada, localizada em Turiaçu. No suposto endereço, funcionava uma lotérica.

DECISÃO JUDICIAL

Na decisão da juíza Myllenne Calheiros de Melo Moreira, foi determinada ainda a intimação do vice-prefeito do Município
de Cândido Mendes para que passe a exercer a chefia do Poder Executivo Municipal durante o afastamento do réu, a
partir da ciência da presente decisão.

A medida deve ser comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e ao presidente da Câmara de
Vereadores, para que tomem ciência dos motivos que fundamentaram a decisão.

ENTENDA O CASO

Devido a irregularidades constatadas em licitação e contratos para reforma de escolas municipais, o Ministério Público do
Maranhão ingressou, em 31 de agosto, com Ação por ato de improbidade contra o prefeito José Ribamar Leite de Araújo,
mais conhecido como Mazinho Leite, 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 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.

Também foi solicitado o afastamento de José Ribamar Leite de Araújo do cargo de prefeito de Cândido Mendes, pelo
prazo de 180 dias ou outro que a Justiça decidir. Em caso de descumprimento foi sugerido o pagamento de multa diária
no valor de R$ 5 mil.

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).

REFORMAS

Devido às más condições dos prédios da rede pública municipal, em reunião com representantes da Prefeitura, realizada
no dia 18 de maio de 2017, o MPMA firmou o Termo de Ajustamento de Conduta Nº 004/2017, no qual o Município se
comprometeu a adequar a estrutura física de todas as 54 escolas municipais da zona urbana e rural de Cândido Mendes.



Cândido Mendes| Justiça determina
afastamento do prefeito Mazinho Leite a pedido
do MPMA

Maranhão 

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou, nesta sexta-feira, 11, o afastamento cautelar de José Ribamar Leite de Araújo, o Mazinho Leite, docargo de prefeito do município de Cândido Mendes pelo período de 180 dias.
A decisão fundamenta-se em Ação por ato de improbidade administrativa, ajuizada no dia31 de agosto, pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira. Na manifestaçãoministerial, foi requerida a indisponibilidade dos bens do prefeito e dos demais envolvidos –a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de Jesus, aempresa Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio – no valor deR$ 1.427.787,82, para reparar, de forma solidária, o dano e garantir a execução da multade até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente público.
O prefeito Mazinho Leite já tinha sido preso no dia 19 de agosto passado pelo GrupoEspecial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com a Polícia Civil,durante a Operação Cabanos. Na ocasião, o gestor foi preso em flagrante por posse ilegalde armas. Na casa dele, também foram encontrados mais de R$ 400 mil em espécie.Mazinho Leite foi conduzido para a cidade de Godofredo Viana, onde foi autuado por posseilegal de arma de fogo.
O objetivo da operação era apreender documentos relativos a processos licitatóriosenvolvendo o Município e diversas empresas que tinham contratos com a Prefeitura. Asinvestigações foram iniciadas após a identificação de suspeitas de fraude em uma licitaçãorealizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiaiseram fornecidos por uma empresa de fachada, localizada em Turiaçu. No supostoendereço, funcionava uma lotérica.
DECISÃO JUDICIAL
Na decisão da juíza Myllenne Calheiros de Melo Moreira, foi determinada ainda a intimaçãodo vice-prefeito do Município de Cândido Mendes para que passe a exercer a chefia doPoder Executivo Municipal durante o afastamento do réu, a partir da ciência da presentedecisão.
A medida deve ser comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e aopresidente da Câmara de Vereadores, para que tomem ciência dos motivos quefundamentaram a decisão.
ENTENDA O CASO
Devido a irregularidades constatadas em licitação e contratos para reforma de escolasmunicipais, o Ministério Público do Maranhão ingressou, em 31 de agosto, com Ação porato de improbidade contra o prefeito José Ribamar Leite de Araújo, mais conhecido comoMazinho Leite, a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal ClebersonSousa de Jesus, a empresa Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo GomesMelonio. As ilegalidades constatadas na licitação e nos contratos envolveram o valor de R$1.427.787,82.
Como medida cautelar, o MPMA solicitou à Justiça a decretação da indisponibilidade dosbens do prefeito e dos demais envolvidos, no valor de R$ 1.427.787,82, para reparar, deforma solidária, o dano e garantir a execução da multa de até 100 vezes o valor daremuneração recebida pelo agente público, em caso de condenação.
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Também foi solicitado o afastamento de José Ribamar Leite de Araújo do cargo de prefeitode Cândido Mendes, pelo prazo de 180 dias ou outro que a Justiça decidir. Em caso dedescumprimento foi sugerido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil.
Foi requerida ainda a condenação dos citados à devolução aos cofres públicos do valorreferente ao prejuízo causado ao erário municipal pela fraude aos procedimentoslicitatórios, cujo valor deve ser corrigido e acrescido dos juros legais, além de multa,conforme preconiza a Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
REFORMAS
Devido às más condições dos prédios da rede pública municipal, em reunião comrepresentantes da Prefeitura, realizada no dia 18 de maio de 2017, o MPMA firmou o Termode Ajustamento de Conduta Nº 004/2017, no qual o Município se comprometeu a adequara estrutura física de todas as 54 escolas municipais da zona urbana e rural de CândidoMendes.
Ao acompanhar o cumprimento do TAC, a Promotoria apurou que, para a realização dasreformas acordadas, o Município promoveu licitação na modalidade tomada de preços, naqual a Construtora Akrus LTDA, cujo responsável é Reginaldo Gomes Melonio, foi avencedora.
A empresa firmou dois contratos com a Prefeitura, o de nº 068/2017, no valor de R$658.893,91 e o contrato nº 069/2017, no valor total de R$ 768.893,91. Os documentosforam assinados em abril de 2017, mas publicados somente em julho de 2018 no DiárioOficial do Maranhão.
Ao realizar uma consulta ao Infoseg, o promotor de justiça percebeu também que aConstrutora Akrus LTDA apesar de, teoricamente, ter iniciado suas atividades em 2007, ede ter vencido a licitação no valor aproximado de R$ 1,5 milhão, a empresa não possuíaem seu quadro nenhum empregado nem qualquer veículo, sendo de pequeno porte.Também não há registro de existir algum bem em nome da empresa.
SUPERFATURAMENTO
Também foi atestado que houve superfaturamento das obras, porque, conforme consta nosdepoimentos prestados por trabalhadores, o montante total do valor acertado para opagamento dos pedreiros da reforma das escolas foi de R$ 83 mil, e os materiais utilizadosteriam custado em torno de R$ 200 mil. Dessa forma, o prefeito desviou aproximadamenteR$ 1,2 milhão, já que efetivamente gastou R$ 280 mil.
Além disso, os materiais utilizados na obra eram comprados diretamente de uma loja demateriais de construção do próprio município, com autorização de Cleberson Jesus, EdnaAndrade e o prefeito. E muitas vezes eram trazidos materiais de São Luís, por intermédio daadvogada Edna Maria.
“Diante de todo o arcabouço probatório, não restam dúvidas de que José Ribamar Leite deAraújo, em concurso com os demais, cometeu ato de improbidade administrativa, quecausou o enriquecimento ilícito dos réus, dano ao erário, e atentou contra os princípiosfundamentais da administração pública, principalmente os da impessoalidade, moralidade,legalidade, economicidade, eficiência e transparência”, argumentou o promotor de justiçaFábio Santos de Oliveira.



Prefeito Mazinho Leite é afastado pela justiça por fraude
em reforma de escolas

 Comente

Justiça determina afastamento do prefeito a pedido do MPMA

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou, nesta
sexta-feira, 11, o afastamento cautelar de José Ribamar Leite de Araújo, o Mazinho Leite,
do cargo de prefeito do município de Cândido Mendes pelo período de 180 dias.

A decisão fundamenta-se em Ação por ato de improbidade administrativa, ajuizada no dia
31 de agosto, pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira. Na manifestação
ministerial, foi requerida a indisponibilidade dos bens do prefeito e dos demais envolvidos
– a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de
Jesus, a empresa Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio – 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.

O prefeito Mazinho Leite já tinha sido preso no dia 19 de agosto passado pelo Grupo
Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com a Polícia
Civil, durante a Operação Cabanos. Na ocasião, o gestor foi preso em flagrante por posse
ilegal de armas. Na casa dele, também foram encontrados mais de R$ 400 mil em
espécie. Mazinho Leite foi conduzido para a cidade de Godofredo Viana, onde foi autuado
por posse ilegal de arma de fogo.

O objetivo da operação era apreender documentos relativos a processos licitatórios envolvendo o Município e diversas empresas
que tinham contratos com a Prefeitura. As investigações foram iniciadas após a identificação de suspeitas de fraude em uma
licitação realizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram fornecidos por uma
empresa de fachada, localizada em Turiaçu. No suposto endereço, funcionava uma lotérica.

DECISÃO JUDICIAL – Na decisão da juíza Myllenne Calheiros de Melo Moreira, foi determinada ainda a intimação do vice-prefeito
do Município de Cândido Mendes para que passe a exercer a chefia do Poder Executivo Municipal durante o afastamento do réu, a
partir da ciência da presente decisão.

A medida deve ser comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e ao presidente da Câmara de Vereadores, para que
tomem ciência dos motivos que fundamentaram a decisão.

ENTENDA O CASO – Devido a irregularidades constatadas em licitação e contratos para reforma de escolas municipais, o
Ministério Público do Maranhão ingressou, em 31 de agosto, com Ação por ato de improbidade contra o prefeito José Ribamar Leite
de Araújo, mais conhecido como Mazinho Leite, 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 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.

Também foi solicitado o afastamento de José Ribamar Leite de Araújo do cargo de prefeito de Cândido Mendes, pelo prazo de 180
dias ou outro que a Justiça decidir. Em caso de descumprimento foi sugerido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil.

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).

REFORMAS – Devido às más condições dos prédios da rede pública municipal, em reunião com representantes da Prefeitura,
realizada no dia 18 de maio de 2017, o MPMA firmou o Termo de Ajustamento de Conduta Nº 004/2017, no qual o Município se
comprometeu a adequar a estrutura física de todas as 54 escolas municipais da zona urbana e rural de Cândido Mendes.
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Ao acompanhar o cumprimento do TAC, a Promotoria apurou que, para a realização das reformas acordadas, o Município promoveu
licitação na modalidade tomada de preços, na qual a Construtora Akrus LTDA, cujo responsável é Reginaldo Gomes Melonio, foi a
vencedora.

A empresa firmou dois contratos com a Prefeitura, o de nº 068/2017, no valor de R$ 658.893,91 e o contrato nº 069/2017, no valor
total de R$ 768.893,91. Os documentos foram assinados em abril de 2017, mas publicados somente em julho de 2018 no Diário
Oficial do Maranhão.

Ao realizar uma consulta ao Infoseg, o promotor de justiça percebeu também que a Construtora Akrus LTDA apesar de,
teoricamente, ter iniciado suas atividades em 2007, e de ter vencido a licitação no valor aproximado de R$ 1,5 milhão, a empresa
não possuía em seu quadro nenhum empregado nem qualquer veículo, sendo de pequeno porte. Também não há registro de existir
algum bem em nome da empresa.

SUPERFATURAMENTO – Também foi atestado que houve superfaturamento das obras, porque, conforme consta nos depoimentos
prestados por trabalhadores, o montante total do valor acertado para o pagamento dos pedreiros da reforma das escolas foi de R$
83 mil, e os materiais utilizados teriam custado em torno de R$ 200 mil. Dessa forma, o prefeito desviou aproximadamente R$ 1,2
milhão, já que efetivamente gastou R$ 280 mil.

Além disso, os materiais utilizados na obra eram comprados diretamente de uma loja de materiais de construção do próprio
município, com autorização de Cleberson Jesus, Edna Andrade e o prefeito. E muitas vezes eram trazidos materiais de São Luís,
por intermédio da advogada Edna Maria.

“Diante de todo o arcabouço probatório, não restam dúvidas de que José Ribamar Leite de Araújo, em concurso com os demais,
cometeu ato de improbidade administrativa, que causou o enriquecimento ilícito dos réus, dano ao erário, e atentou contra os
princípios fundamentais da administração pública, principalmente os da impessoalidade, moralidade, legalidade, economicidade,
eficiência e transparência”, argumentou o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira.



por Jorge Aragão
12 set 2020

Justiça determina o afastamento do
prefeito de Cândido Mendes

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou, na sexta-
feira, 11, o afastamento cautelar de José Ribamar Leite de Araújo, o Mazinho Leite, do
cargo de prefeito do município de Cândido Mendes pelo período de 180 dias.

A decisão fundamenta-se em Ação por ato de improbidade administrativa, ajuizada no dia
31 de agosto, pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira. Na manifestação
ministerial, foi requerida a indisponibilidade dos bens do prefeito e dos demais envolvidos
– a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de
Jesus, a empresa Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio – 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.
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O prefeito Mazinho Leite já tinha sido preso no dia 19 de agosto passado pelo Grupo
Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com a Polícia
Civil, durante a Operação Cabanos (reveja). Na ocasião, o gestor foi preso em flagrante
por posse ilegal de armas. Na casa dele, também foram encontrados mais de R$ 400 mil
em espécie. Mazinho Leite foi conduzido para a cidade de Godofredo Viana, onde foi
autuado por posse ilegal de arma de fogo.

O objetivo da operação era apreender documentos relativos a processos licitatórios
envolvendo o Município e diversas empresas que tinham contratos com a Prefeitura. As
investigações foram iniciadas após a identificação de suspeitas de fraude em uma
licitação realizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os
materiais eram fornecidos por uma empresa de fachada, localizada em Turiaçu. No
suposto endereço, funcionava uma lotérica.

DECISÃO JUDICIAL

Na decisão da juíza Myllenne Calheiros de Melo Moreira, foi determinada ainda a
intimação do vice-prefeito do Município de Cândido Mendes para que passe a exercer a
chefia do Poder Executivo Municipal durante o afastamento do réu, a partir da ciência da
presente decisão.

A medida deve ser comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e ao
presidente da Câmara de Vereadores, para que tomem ciência dos motivos que
fundamentaram a decisão.
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por Jorge Aragão
12 set 2020

Justiça determina o afastamento do
prefeito de Cândido Mendes

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou, na sexta-
feira, 11, o afastamento cautelar de José Ribamar Leite de Araújo, o Mazinho Leite, do
cargo de prefeito do município de Cândido Mendes pelo período de 180 dias.

A decisão fundamenta-se em Ação por ato de improbidade administrativa, ajuizada no dia
31 de agosto, pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira. Na manifestação
ministerial, foi requerida a indisponibilidade dos bens do prefeito e dos demais envolvidos
– a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de
Jesus, a empresa Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio – 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.
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O prefeito Mazinho Leite já tinha sido preso no dia 19 de agosto passado pelo Grupo
Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com a Polícia
Civil, durante a Operação Cabanos (reveja). Na ocasião, o gestor foi preso em flagrante
por posse ilegal de armas. Na casa dele, também foram encontrados mais de R$ 400 mil
em espécie. Mazinho Leite foi conduzido para a cidade de Godofredo Viana, onde foi
autuado por posse ilegal de arma de fogo.

O objetivo da operação era apreender documentos relativos a processos licitatórios
envolvendo o Município e diversas empresas que tinham contratos com a Prefeitura. As
investigações foram iniciadas após a identificação de suspeitas de fraude em uma
licitação realizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os
materiais eram fornecidos por uma empresa de fachada, localizada em Turiaçu. No
suposto endereço, funcionava uma lotérica.

DECISÃO JUDICIAL

Na decisão da juíza Myllenne Calheiros de Melo Moreira, foi determinada ainda a
intimação do vice-prefeito do Município de Cândido Mendes para que passe a exercer a
chefia do Poder Executivo Municipal durante o afastamento do réu, a partir da ciência da
presente decisão.

A medida deve ser comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e ao
presidente da Câmara de Vereadores, para que tomem ciência dos motivos que
fundamentaram a decisão.
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Justiça afasta prefeito de Cândido Mendes
Publicado em 12 de setembro de 2020 por gilbertoleda

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, ontem, o afastamento cautelar de
Mazinho Leite do cargo de prefeito do município de Cândido Mendes pelo período de 180 dias.

A decisão fundamenta-se em ação por ato de improbidade administrativa, ajuizada no dia 31 de agosto, pelo promotor de
justiça Fábio Santos de Oliveira.

Na manifestação ministerial, foi requerida a indisponibilidade dos bens do prefeito e dos demais envolvidos – a advogada
Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de Jesus, a empresa Construtora Akrus LTDA e o
empresário Reginaldo Gomes Melonio – 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 (saiba mais).

As informações são do Ministério Público do Maranhão.

O prefeito Mazinho Leite já tinha sido preso no dia 19 de agosto passado pelo Grupo Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com a Polícia Civil, durante a Operação Cabanos. Na ocasião, o gestor
foi preso em flagrante por posse ilegal de armas. Na casa dele, também foram encontrados mais de R$ 400 mil em
espécie. Mazinho Leite foi conduzido para a cidade de Godofredo Viana, onde foi autuado por posse ilegal de arma de
fogo.

O objetivo da operação era apreender documentos relativos a processos licitatórios envolvendo o Município e diversas
empresas que tinham contratos com a Prefeitura. As investigações foram iniciadas após a identificação de suspeitas de
fraude em uma licitação realizada em 2013, para aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram
fornecidos por uma empresa de fachada, localizada em Turiaçu. No suposto endereço, funcionava uma lotérica.
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DECISÃO JUDICIAL

Na decisão da juíza Myllenne Calheiros de Melo Moreira, foi determinada ainda a intimação do vice-prefeito do Município
de Cândido Mendes para que passe a exercer a chefia do Poder Executivo Municipal durante o afastamento do réu, a
partir da ciência da presente decisão.

A medida deve ser comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e ao presidente da Câmara de
Vereadores, para que tomem ciência dos motivos que fundamentaram a decisão.

ENTENDA O CASO

Devido a irregularidades constatadas em licitação e contratos para reforma de escolas municipais, o Ministério Público do
Maranhão ingressou, em 31 de agosto, com Ação por ato de improbidade contra o prefeito José Ribamar Leite de Araújo,
mais conhecido como Mazinho Leite, 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 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.

Também foi solicitado o afastamento de José Ribamar Leite de Araújo do cargo de prefeito de Cândido Mendes, pelo
prazo de 180 dias ou outro que a Justiça decidir. Em caso de descumprimento foi sugerido o pagamento de multa diária
no valor de R$ 5 mil.

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).



Por conta do coronavírus, Ministério Público não
quer aglomerações nas convenções partidárias…11

SET

 Comente

O Ministério Público do Maranhão expediu uma Recomendação orientando a adoção de medidas para evitar aglomerações e
possível contaminação por Covid-19 nas convenções partidárias de Imperatriz. O documento foi assinado nesta quinta-feira, 10,
pelo promotor de justiça da 33ª Zona Eleitoral do Maranhão, Sandro Pofhal Bíscaro.

A Recomendação foi enviada à Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Presidentes
dos Diretórios Municipais dos Partidos Políticos. A elaboração do documento foi motivada pela pandemia de Covid-19 e leva em
conta os decretos estaduais e municipais que autorizam a realização de eventos públicos desde que sejam respeitadas as regras
sanitárias vigentes, evitando-se as aglomerações. Os órgãos têm cinco dias para se manifestar.

De acordo com o documento, as convenções devem ser realizadas preferencialmente em formato virtual, em razão da atual
pandemia de COVID-19. Caso os partidos políticos optem pela realização de Convenções Partidárias na forma presencial, deve-se
observar as leis e as regras sanitárias vigentes.

A Resolução 23.623 do TSE/2020 determina que a realização de eventos não poderÁ exceder a capacidade máxima de 50% da
ocupação dos lugares destinados às convenções. Todas as pessoas presentes devem utilizar máscaras e manter a distância
mínima de 1,5m, inclusive com marcações no solo e assentos.

Os organizadores devem comunicar previamente à Vigilância Sanitária dia e horário que serão realizadas as convenções partidárias
no formato presencial e organizar filas para acesso ao local com distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, controlando a
entrada de acordo com o número máximo permitido no interior do ambiente.

Outra exigência é haver prévia higienização do local onde será realizada a convenção e que haja disponibilização de álcool em gel
70%. Os órgãos de fiscalização sanitária, com base nos protocolos de enfrentamento à Covid-19, poderão expedir atos normativos
de orientação aos partidos políticos.
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Ministério Público divulga resultado do concurso de
fotografia da Campanha Rede do Bem

Vencedores foram conhecidos com realização de live musical

O resultado do Concurso de Fotografia da Campanha Rede do Bem, promovida pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos

Humanos do MPMA e o Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, foi divulgado nesta quinta-feira (10),

pela promotora de justiça e coordenadora do CAOP/DH, Cristiane Lago. Os estudantes vencedores foram conhecidos durante

live musical com o cantor Marquinhos Leite, transmitida pelo instagram do artista.  

Durante a live, a promotora Cristiane Lago agradeceu a participação dos pais dos alunos e das escolas que participaram do

concurso. “Nosso concurso foi um sucesso, considerando que não estamos tendo aulas regulares nas escolas, em razão da

por  Aquiles Emir  - 11 de setembro de 2020

Foto de Mylena de Brito Barros, de 17 anos, foi uma das ganhadoras
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Para promotora Cristiane Lago,

concurso foi um sucesso

pandemia. Quero agradecer a todos os professores que ajudaram e também aos pais”, destacou.

Cristiane Lago também destacou a importância dos parceiros que viabilizaram os recursos para a premiação. As três

empresas que foram parceiras do concurso são: Hospital São Domingos, Clínica Estância Bela Vista e o Instituto Ruy

Palhano. 

O concurso, que integra a Campanha Rede do Bem, tinha como público-alvo estudantes de escolas públicas de todo o estado

do Maranhão, visando, assim, promover a conscientização da prevenção ao suicídio e automutilação no ambiente escolar.

Durante o período em que as inscrições estiveram abertas, o CAOP/DH recebeu 392 fotografias.

De acordo com os critérios estabelecidos no edital, como adequação ao tema,

criatividade e originalidade, foram selecionadas três fotografias, cujos autores serão

premiados cada um com um aparelho celular. Os participantes deveriam enviar uma

imagem com a temática da natureza seguida da complementação da frase: “Essa

imagem me faz bem porque..” 

O primeiro nome anunciado foi o da estudante de 17 anos da cidade de Estreito,

Milena de Brito Barros. A adolescente, que estuda na escola Centro de Ensino Frei Gil,

enviou uma fotografia com a imagem de um ipê amarelo, com a frase: “Essa imagem

me faz bem porque me inspira a ver a beleza da vida”. 

A estudante Evelin Beatriz Sousa, 12 anos, da Escola Municipal Sudelândia, que

reside na cidade de Açailândia, foi o segundo nome anunciado. Ela enviou uma

imagem de dois pintinhos, com a frase: “Essa imagem me faz bem porque mesmo

os seres abandonados sobrevivem”. 

A aluna Catarina Sousa Campos, 16 anos, foi o terceiro nome anunciado. A ludovicense, que estuda no Liceu Maranhense,

enviou uma foto com a imagem dos coqueiros da Avenida Beira-Mar. A frase enviada pela estudante foi: “Essa imagem me faz

bem porque o sol, mar e palmeiras me fazem imaginar que tenho o céu todinho para alcançar, mas, sobretudo, me indicam

quando devo parar”. 

As três estudantes receberão os aparelhos celulares nas promotorias das suas cidades. Trinta fotos que participaram da

competição integrarão o livro com textos educativos de prevenção ao suicídio. 



Justiça determina afastamento de prefeito
do MA a pedido do MPMA
Publicado em 12 de setembro de 2020

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou, nesta sexta-feira,
11, o afastamento cautelar de José Ribamar Leite de Araújo, o Mazinho Leite, do cargo de prefeito
do município de Cândido Mendes pelo período de 180 dias.

A decisão fundamenta-se em Ação por ato de improbidade administrativa, ajuizada no dia 31 de
agosto, pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira. Na manifestação ministerial, foi
requerida a indisponibilidade dos bens do prefeito e dos demais envolvidos – a advogada Edna
Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de Jesus, a empresa Construtora
Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio – 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.

O prefeito Mazinho Leite já tinha sido preso no dia 19 de agosto passado pelo Grupo Especial de
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com a Polícia Civil, durante a
Operação Cabanos. Na ocasião, o gestor foi preso em flagrante por posse ilegal de armas. Na
casa dele, também foram encontrados mais de R$ 400 mil em espécie. Mazinho Leite foi
conduzido para a cidade de Godofredo Viana, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

https://johncutrim.com.br/justica-determina-afastamento-de-prefeito-do-ma-a-pedido-do-mpma/
https://i2.wp.com/johncutrim.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Prefeito-Mazinho-Leite-e1417479739745.jpg?ssl=1


O objetivo da operação era apreender documentos relativos a processos licitatórios envolvendo o
Município e diversas empresas que tinham contratos com a Prefeitura. As investigações foram
iniciadas após a identificação de suspeitas de fraude em uma licitação realizada em 2013, para
aquisição de materiais de limpeza. Descobriu-se que os materiais eram fornecidos por uma
empresa de fachada, localizada em Turiaçu. No suposto endereço, funcionava uma lotérica.

DECISÃO JUDICIAL

Na decisão da juíza Myllenne Calheiros de Melo Moreira, foi determinada ainda a intimação do
vice-prefeito do Município de Cândido Mendes para que passe a exercer a chefia do Poder
Executivo Municipal durante o afastamento do réu, a partir da ciência da presente decisão.

A medida deve ser comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e ao presidente da
Câmara de Vereadores, para que tomem ciência dos motivos que fundamentaram a decisão.

ENTENDA O CASO

Devido a irregularidades constatadas em licitação e contratos para reforma de escolas municipais,
o Ministério Público do Maranhão ingressou, em 31 de agosto, com Ação por ato de improbidade
contra o prefeito José Ribamar Leite de Araújo, mais conhecido como Mazinho Leite, 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 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.

Também foi solicitado o afastamento de José Ribamar Leite de Araújo do cargo de prefeito de
Cândido Mendes, pelo prazo de 180 dias ou outro que a Justiça decidir. Em caso de
descumprimento foi sugerido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil.

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).

REFORMAS

Devido às más condições dos prédios da rede pública municipal, em reunião com representantes
da Prefeitura, realizada no dia 18 de maio de 2017, o MPMA firmou o Termo de Ajustamento de
Conduta Nº 004/2017, no qual o Município se comprometeu a adequar a estrutura física de todas
as 54 escolas municipais da zona urbana e rural de Cândido Mendes.

Ao acompanhar o cumprimento do TAC, a Promotoria apurou que, para a realização das reformas
acordadas, o Município promoveu licitação na modalidade tomada de preços, na qual a
Construtora Akrus LTDA, cujo responsável é Reginaldo Gomes Melonio, foi a vencedora.

A empresa firmou dois contratos com a Prefeitura, o de nº 068/2017, no valor de R$ 658.893,91 e
o contrato nº 069/2017, no valor total de R$ 768.893,91. Os documentos foram assinados em abril
de 2017, mas publicados somente em julho de 2018 no Diário Oficial do Maranhão.

Ao realizar uma consulta ao Infoseg, o promotor de justiça percebeu também que a Construtora
Akrus LTDA apesar de, teoricamente, ter iniciado suas atividades em 2007, e de ter vencido a
licitação no valor aproximado de R$ 1,5 milhão, a empresa não possuía em seu quadro nenhum
empregado nem qualquer veículo, sendo de pequeno porte. Também não há registro de existir
algum bem em nome da empresa.
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