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LISTA DE FICHAS SUJAS DO TCU
TEM 658 GESTORES DO MA
Esses agentes públicos tiveram as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, no
exercício de 2020, e por isso podem ser enquadrados pela Lei da Ficha Limpa; são quase 8 mil no país.

POLÍTICA 2

Paulo Soares

Eleições

TRE garante
que juízes
estão atentos
a casos de
aglomerações
Para o presidente da Corte, Tyrone José Silva, Justiça Eleitoral deve ser compelida a se posicionar sobre o assunto; críticas foram proferidas a candidatos após convenções. POLÍTICA 3

Alternativo

Caixa renegocia dívidas em São Luís
Segundo informações da Superintendência Regional da Caixa no Maranhão, 45 mil pessoas físicas e empresas, cujas dívidas somam R$ 420 milhões,
poderão ser beneficiadas no estado com a campanha “Você no azul”, que oferece descontos de até 90% no pagamento à vista. CIDADES 6

Paulo Soares

Feminicídios

Buraqueira

Maranhão já
contabiliza
45 casos
desde o início
deste ano

Novela
“A Força do
Querer” será
reapresentada
pela Globo
PÁGINA 10

CIDADES 6

Equatorial

Facilidade
a usuários é
lembrada
no Dia do
Cliente

Pandemia

Turu é o
bairro mais
infectado
pelo novo
coronavírus

Flagrante do repórter fotográfico de O Estado, Paulo Soares, mostra uma criança tapando buraco em trecho da BR-316,
no km 241, próximo ao município de Zé Doca, para ganhar uns trocados dos motoristas que transitam pela rodovia.
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Sol com algumas
nuvens. Não chove.

TÁBUA
DE MARÉS

Convenções partidárias
em São Luís e demais
municípios desrespeitam
normas sanitárias. POLÍTICA 3
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CIDADES 5

Concessionária de energia elétrica do
Maranhão disponibiliza a consumidores canais digitais, parcelamento
de contas e diferentes meios para quitar faturas. GERAL 9

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/491176

3215-5055 (Central do Assinante)
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MA tem 658 em lista
de gestores do TCU
entregue ao TSE

Lava Jato denuncia
Lula em mais uma
ação por lavagem
Antônio Palocci e Paulo Okamotto também
figuram no processo ao lado do ex-presidente
SÃO PAULO

Em tese, os incluídos na lista não podem disputar as eleições deste ano, mas
segundo o Tribunal, inelegibilidade só é declarada pela Justiça Eleitoral
Divulgação

BRASÍLIA

O

presidente do Tribunal
de Contas da União
( TCU), ministro José
Mucio Monteiro, entregou ontem ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, a relação com o nome de quase oito mil
gestores públicos que tiveram suas
contas julgadas irregulares pela
Corte de Contas.

Prazo de entrega
foi estendido
na pandemia
Inelegibilidades
são declaradas na
Justiça Eleitoral
Do Maranhão, há 658 gestores,
com 1.336 contas julgadas irregulares – isso porque há gestores com
mais de uma conta irregular. O estado é o que tem mais administradores ou ex-administradores públicos nesta situação. O segundo
colocado é o estado de São Paulo,
com 599 gestores e 857 contas.
Em tese, os que estão incluídos
na lista não podem disputar as eleições deste ano, mas segundo o Tribunal de Contas, a inclusão do nome do gestor na lista não o torna
inelegível automaticamente. Isso
porque cabe à Justiça Eleitoral de-

Maranhão é o primeiro colocado em lista encaminhada ao TSE; segundo colocado é o estado de São Paulo

clarar a inelegibilidade de um candidato, após o pedido de registro.
A data da entrega da lista ao TSE,
que originalmente acontece até o
dia 15 de cada ano eleitoral, neste
ano, em decorrência da pandemia
de Covid-19, foi prorrogada para
até o dia 26 de setembro, de acordo com a Resolução TSE
23.627/2020.
Até a entrega da lista, a região
Nordeste aparece com 2.924 nomes, seguida pela região Sudeste,
com 1.685 gestores. As regiões
Norte e Centro-Oeste trazem, respectivamente, 1.317 e 826 nomes.

Já no Sul aparecem 582 pessoas.
Como a lista é dinâmica, esses números podem sofrer alterações
diariamente. O TCU fará a atualização diária desses dados até o último dia do ano. Cabe à Justiça
Eleitoral, dentro dos critérios legais, declarar ou não a inelegibilidade desses gestores.
A lista contempla todos os responsáveis que tiveram suas contas julgadas irregulares com trânsito em julgado a partir de
15/11/2012 (últimos 8 anos). Após
sua disponibilização, a lista será
atualizada diariamente. 

COMO ACESSAR
O TCU disponibiliza a lista
na página
https://contasirregulares.tcu
.gov.br/
Para acessar os dados
segmentados acesse:
https://contasirregulares.tcu
.gov.br/ordsext/f?p=105:16

A força-tarefa da Lava Jato no Paraná denunciou o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por lavagem de R$ 4 milhões em propinas da Odebrecht repassadas a título de doações oficiais ao Instituto
Lula, entre dezembro de 2013 e
março de 2014. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o presidente do instituto, Paulo Okamotto,
também foram denunciados.
É a quarta denúncia da Lava Jato
Paraná contra Lula e a segunda relacionada ao instituto que leva o
nome do ex-presidente.
De acordo com os procuradores,
Marcelo Odebrecht teria autorizado
o pagamento de R$ 4 milhões a Lula
que seriam quitados da subconta
'amigo', associada ao petista, listada
na planilha 'Italiano' do Setor de
Operações Estruturadas da empreiteira.
Para 'lavar' a propina, os repasses foram contabilizados como doações oficiais ao Instituto Lula, quitadas em quatro parcelas de R$ 1
milhão. Segundo a Lava Jato, a denúncia é embasada em e-mails e
planilhas apreendidas em buscas
feitas em fases anteriores da opera-

ção, além das delações de Marcelo
Odebrecht e Antônio Palocci.
Em nota, a defesa de Lula classificou a denúncia como uma 'invenção' da força-tarefa. "Tais doações, que a Lava Jato afirma que
foram 'dissimuladas', estão devidamente documentadas por meio
recibos emitidos pelo Instituto
Lula - que não se confunde com a
pessoa do ex-presidente - e foram
devidamente contabilizadas", afirmou o criminalista Cristiano
Zanin Martins
Os procuradores afirmam que
comunicações obtidas pela forçatarefa indicam que Marcelo Odebrecht informou o supervisor do departamento de propinas da
empreiteira, Hilberto Silva, que Okamotto entraria em contato para
acertar uma doação oficial ao Instituto Lula, que seria debitada da subconta de propinas 'amigo'.
A nova denúncia contra Lula é a
quarta apresentada pela Lava Jato
Paraná desde o início das investigações, em 2014. As últimas três colocaram o petista no banco dos
réus por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e duas resultaram
em condenações já validas pelo STJ
e pelo TRF-4. 
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Depois de 12 anos, São
Luís volta a ter eleição
sem candidata a prefeita
Último pleito sem a presença de mulher como candidata a prefeita foi
em 2008, quando João Castelo derrotou o hoje governador Flávio Dino
Divulgação

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

epois de exatos 12 anos,
São Luís voltará a registrar um pleito na disputa pelo Executivo Municipal sem a representatividade
da figura feminina. Em 2008,
quando o ex-senador e ex-governador do Maranhão, João Castelo,
foi eleito no segundo turno sobre
o hoje governador Flávio Dino,
havia sido a última vez que esse
tipo de cenário se consolidava na
capital. Naquele pleito foram 11
candidaturas registradas. Nenhuma feminina.
Em números mais absolutos,
numa busca histórica de dados
feita por O Estado, de 1992 a 2016
– última eleição municipal realizada pela Justiça Eleitoral -, a ausência de mulheres na disputa
pela Prefeitura de São Luís somente ocorreu em 2008. Ou seja,
em 28 anos, essa será a segunda
eleição sem candidatura feminina
na capital.
No atual cenário, figuram como
candidatos a prefeito de São Luís:
Adriano Sarney (PV); Eduardo
Braide (Podemos); Duarte Júnior
(Republicanos); Neto Evangelista
(DEM); Rubens Júnior (PCdoB);
Jeisael Marx (Rede); Franklin Douglas (PSOL); Hertz Dias (PSTU),
Carlos Madeira (Solidariedade),
Yglésio Moyses (PROS) e Bira do
Pindaré (PSB).
A única mulher que chegou a
lançar pré-candidatura foi a deputada estadual Detinha (PL).
Ela, contudo, abriu mão da disputa majoritária e o PL aderiu à
pré-candidatura de Duarte Júnior, num movimento capita-

D

A senadora Eliziane Gama, a ex-vereadora Rose Sales e a professora Cláudia Durans foram candidatas em 2016

neado pelo seu esposo, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL).
Fora do cenário
Presente nas duas últimas eleições
como candidata a prefeita, a senadora Eliziane Gama (Cidadania) sequer demonstrou interesse
em participar do pleito. Em 2018,
logo depois de ter sido eleita para
o Senado, ela chegou a admitir a
possibilidade de não disputar pela
terceira vez consecutiva a eleição
majoritária na capital. Naquela
ocasião, ela justificou que o objetivo único era dedicar-se ao mandato no Congresso Nacional.
Abriu mão
A ex-governadora Roseana Sarney
chegou a ter seu nome defendido
publicamente pela direção do

MDB para lançar pré-candidatura
na capital. Apesar disso, ela rejeitou a proposta e optou por participar ativamente das discussões
em relação aos rumos do partido
político na capital e no Maranhão.
O MDB assegurou apoio ao
pré-candidato Neto Evangelista,
após uma articulação junto ao comando nacional do partido. Roseana Sarney foi quem anunciou
a decisão da legenda em seu perfil em rede social.
De 1985 a 2020, num espaço de
35 anos, apenas duas mulheres
foram eleitas prefeita de São Luís.
Tratam-se de Gardênia Castelo,
em 1985 e Conceição Andrade, em
1992. Gardênia, do PDS, derrotou
Jaime Santana, do PFL no segundo turno. Já Conceição Andrade, do PSB, derrotou naquele
ano, João Alberto, do PFL.

MAIS

Candidatas em SL
Gardênia Gonçalves, eleita
em 1985
Conceição Andrade, eleita
em 1992
Antônia Sinhorinha,
disputou e perdeu em
1996
Helena Heluy, disputou e
perdeu em 2000 e em
2004
Eliziane Gama, disputou e
perdeu em 2012 e em
2016
Rose Sales, disputou e
perdeu em 2016
Cláudia Durans, disputou e
perdeu em 2016
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ESTADO
MAIOR
Aglomerações partidárias

N

os últimos dias, convenções partidárias, em São Luís, e
Maranhão adentro, deram um show de apologia à
Covid-19.
E pior: protagonizado por muitos daqueles que seguem, pelo
menos no discurso, defendendo a necessidade de manutenção do
distanciamento social - e de regras sanitárias mínimas - como
forma de auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus.
Quem tinha estrutura, mobilizou à vontade, convocou
militantes partidários e apoiadores, e realizou eventos como se
não houvesse amanhã.
Ou como se houvesse, mas sem nenhuma crise sanitária ainda
fazendo vítimas.
Foram registradas
aglomerações de norte a sul do
estado, com destaque, em São
Candidatos
Luís, para pelo menos quatro
eventos: as convenções dos,
desrespeitaram
agora, candidatos a prefeito
regras sanitárias
Duarte Júnior (Republicanos),
Neto Evangelista (DEM),
para promover
Rubens Júnior (PCdoB) e
Eduardo Braide (Podemos).
suas convenções
O democrata, por sinal, viu
aliados vangloriarem-se dos "7 em todo o estado
mil" que conseguiram
do Maranhão
aglomerar no Ceprama; o
republicano juntou outros
milhares no Parque Folclórico
da Vila Palmeira; o comunista,
apertou outros tantos no já diminuído Ginásio Costa Rodrigues; e
o candidato do Podemos, em um hotel da capital.
Nem pareciam os mesmos que, nas redes sociais, culpam
bancos por aglomerações, ou mesmo o povo, que só quer dar uma
caminhada na praia, ou levar seus filhos de volta às escolas.
Mas, na convenção “pode”.

Até tu, Lula? I

O que chamou muito a atenção de observadores mais atentos da cena local foi a participação do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, em eventos como esse.
No fim de semana, ele esteve na aglomeração promovida pelo PCdoB
no Costa Rodrigues.
E discursou animadamente - de máscara, é claro - para a mesma plateia que, nas redes, ele pede para ficar em casa, para não propagar ainda mais o vírus.

Até tu, Lula? II

Pior, ainda, foi a participação do secretário em convenção partidária na cidade de Coroatá.
Lá, o titular da SES e os governistas todos apoiam a reeleição do atual
prefeito da cidade, Luís da Amovelar Filho.
Detalhe: nesse caso, Lula estava sem máscara, animadamente dançando apertado em um palco cheio de gente, diante de uma plateia não
menos aglomerada.

2022 logo ali

O candidato do Podemos à Prefeitura de São Luís, Eduardo Braide,
reafirmou durante a convenção que homologou seu nome para a disputa na capital, que a aliança com o PSDB "se projetará para 2022".
- Uma aliança que começou em 2018, que se confirma em 2020, e
se projetará para 2022 -, afirmou.
A declaração foi vista como mais um indício de que o senador Roberto Rocha, atual presidente do PSDB maranhense, tem planos de disputar o Governo do Estado daqui a dois anos.

Alfinetou

Seis escolheram mulheres
como candidatas a vice
Apesar de não protagonizarem a
disputa da eleição municipal 2020
na capital, seis mulheres estarão
presentes no pleito, como candidatas a vice-prefeita. Ao todo, 11 can-

didatos vão disputar o pleito deste
ano. Quatro destes terão homens
como companheiros de chapa.
As mulheres presentes na disputa, na condição de candidatas a

vice-prefeita, são: Vall Nascimento,
do PV [Adriano Sarney]; Luzimar
Lopes, do PDT [Neto Evangelista];
Janicelma Fernandes, do Rede [Jeisael Marx]; Letícia Cardoso, do PSB
[Bira do Pindaré]; Fabiana Vilar, do
PL [Duarte Júnior] e Esmênia Miranda, do PSD [Eduardo Braide].
Nas entrevistas, logo após a definição de chapa, os seis candidatos

destacaram a importância da representatividade feminina na composição para a disputa do pleito.
O discurso adotado por todos
é de diálogo, inclusão, consciência social, responsabilidade,
soluções inovadoras e maior
abrangência de projetos na
busca pelo comando da administração pública. 

Juízes eleitorais estão atentos
a aglomerações, afirma TRE
Para o desembargador e presidente da Corte, Tyrone José Silva, Justiça Eleitoral deve ser compelida
a se posicionar sobre o assunto; críticas foram proferidas a candidatos após convenções no estado
Divulgação

THIAGO BASTOS
Da Editoria de Política

O presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão (TRE), Tyrone Silva, afirmou que os juizes eleitorais são os responsáveis pela fiscalização das aglomerações em atividades partidárias. Segundo o magistrado, até o momento, o Judiciário não fora suscitado sobre o tema.
Para Tyrone, a Justiça seguirá
acompanhando os casos. “Os juizes
são responsáveis a partir da jurisdição em que acontecem as convenções. Para que o Judiciário se manifeste, é preciso que haja provocação”,
lembrou.
Segundo o magistrado, a Justiça
não estima índices elevados de abstenção eleitoral, apesar das regras
que restringem as aglomerações sociais. “Pelo fato de esta eleição ter como característica envolver candidatos para cargos em municípios, cujas causas dos eleitores estão mais
próximas, haverá interesse em com-

Tyrone Silva destacou que juízes precisam ser provocados para agir

parecer às urnas”, frisou.
Desde o início do calendário eleitoral, o Poder Judiciário recomendou
que as reuniões e encontros para tratar de pré-campanhas ocorressem
com o uso de ferramentas digitais.
De acordo com o Plano de Segurança Sanitária divulgado pelo Tri-

bunal Superior Eleitoral (TSE) no dia
8 deste mês, no caso das reuniões
partidárias presenciais, o órgão
orienta que a quantidade de pessoas
presentes no recinto seja calculada
com base na capacidade do espaço,
de modo a permitir o distanciamento mínimo de um metro entre

as pessoas.
Ainda segundo o órgão, nos eventos presenciais, todos deverão usar
máscaras e, no recinto, deve ser ofertado álcool gel para os participantes.
Segundo a Justiça Eleitoral, os eventos não-virtuais deverão ser, preferencialmente, realizados em ambientes com ventilação natural ou
em áreas externas.
Para o TSE – que se baseou em
consultoria sanitária executada por
especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein – durante o período de campanha, deve-se evitar a promoção
de eventos “com grande número
de pessoas”.
Neste caso, a instituição orienta
ainda que os espaços para a divulgação dos projetos políticos devem
ser “amplos e abertos para evitar
aglomerações”. Os candidatos, no
dia da votação, também serão alertados para comparecerem aos locais de inserção de votos sem
acompanhantes. 

No mesmo evento, o senador Roberto Rocha (PSDB) deu uma alfinetada no ex-pré-candidato do partido, Wellington do Curso (PSDB).
- Quem não está aqui, nunca foi do PSDB. E ninguém perde o que
nunca teve -, afirmou.
Wellington acusa tanto Rocha quanto Braide de traição no episódio
que culminou com a retirada da sua pré-candidatura. Os dois "acusados" dizem que um acordo estava selado desde 2018.

Só com voto

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, afirmou, em entrevista ao Poder 360, que a sigla admite apoiar um candidato de outro partido em 2022.
Ela disse que esse nome pode até mesmo ser o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), mas ponderou que o candidato precisa
"ter voto" se almeja esse apoio.
"Para assumir uma cabeça de chapa tem que ter voto, né? Quem é
que tem hoje votação expressiva no Brasil? Às vezes as pessoas dizem
assim: 'Fulano seria melhor para o 2º turno'. Só que para chegar no 2º
turno precisa passar pelo 1º”, destacou.

DE OLHO

R$ 18 milhões

É QUANTO UMA cooperativa de médicos diz que o
Governo do Maranhão quer pagar pela
desapropriação de um hospital pronto para
funcionar em São Luís.

Barrou

Levantamento da Controladoria Geral da União (CGU) apontou que
R$ 17 milhões por pouco não foram repassados a 57 municípios maranhenses de forma irregular.
De acordo com o órgão, o cancelamento do repasse se deu após recomendações da CGU à Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade
Ambiental atualmente vinculada ao Ministério do Desenvolvimento
Regional.
A auditoria verificou direcionamento na celebração de contratos com
cidades do Maranhão, além de ineficácia de tais contratos para conservação, recuperação e uso racional dos recursos hídricos.

E MAIS
• Os candidatos Bira do Pindaré (PSB) e Duarte Jr. (Republicanos) arriscaram passinhos de dança nas suas convenções em São Luís; o socialista até
que foi bem, já Duarte...
• Aliados do prefeito afastado de Cândido Mendes, Marinho Leite, já andam
comemorando uma possível liminar no TJ que o reconduziria ao cargo. Vale acompanhar.

• A impressão que ficou no fim de semana é que o novo coronavírus foi proibido de entrar nas convenções partidárias.

45 feminicídios foram
registrados este ano em
todo o Maranhão
CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, 15 de setembro de 2020 - Terça-feira

ublicado na tarde do último domingo (13), o mapeamento de Covid-19,
realizado pela Secretária
de Estado da Saúde (SES-MA), apresenta que o bairro do Turu, localizado em São Luís, permanece com
o maior número de casos da
Grande Ilha, 514. Em seguida estão
os bairros Renascença, com 354
casos; Cohatrac I, II, III, IV e Primavera Cohatrac (284); Centro (282)
e Cidade Operária (271).
De acordo com o boletim, a
Grande Ilha, que engloba os municípios de São Luís, Raposa, Paço
do Lumiar e São José de Ribamar,
possui 21.652 casos acumulados
da covid-19.
Segundo especialistas, o número
de casos tende a aumentar devido
aos casos acumulados já existentes
no local, porém a previsão é de aumento de infectados ativos em bairros periféricos.
“No início, os casos predominaram em bairros de maior nível socioeconômico. Com o avanço da
epidemia, os casos passaram a predominar em bairros de menor
poder aquisitivo, refletindo a maior
vulnerabilidade das pessoas nos
bairros mais pobres”, explicou o epidemiologista Antônio Augusto.
Ainda de acordo com o professor,
isso ocorre pois nas periferias, como
muitos não tiveram como interromper as atividades presenciais no
trabalho, houve uma dificuldade na
adesão do isolamento social.
“Hoje os casos predominam nos
bairros mais pobres, em pessoas
com menor escolaridade e nos pretos e pardos. Pessoas mais pobres

P

Covid-19: com 514
casos, Turu tem mais
infectados em São Luís
Segundo especialistas, o número de casos do novo coronavírus
vêm aumentando em áreas periféricas da Grande São Luís
Paulo Soares

CASOS EM BAIRROS
São Luís – Turu - 514
São Luís – Renascença - 354
São Luís - Cohatrac I, II, III, IV,
Primavera-Cohatrac - 284
São Luís – Centro – 282
São Luís – Cid. Operária – 271
São Luís – Calhau – 240
Paço do Lumiar – Maiobão –
240
São Luís – Anjo da Guarda - 219
São Luís Cohama - 205
São José de Ribamar - Araçagi 194
Lojas na área do Turu, desde o início da pandemia, alertam para a necessidade do uso de máscaras

moram em locais com maior aglomeração e tiveram mais dificuldade
de cumprir o isolamento social, pela
necessidade de sobrevivência. Muitos são trabalhadores informais que
dependem do dinheiro ganho a
cada dia para o seu sustento”, concluiu Antônio Augusto.
O professor de geografia da Universidade Estadual do Maranhão,
José Sampaio, explicou que há dois
possíveis cenários para o alto número de casos acumulados: A
grande circulação interna nessas
áreas, devido à presença de empresas e pequenos comércios; e a
possibilidade da baixa testagem
para a Covid-19.
“Bairros como o Turu, Centro e
Cidade Operária possuem inúmeros comércios locais e uma grande
circulação de pessoas, além de englobarem inúmeros outros bairros,
possibilitando o aumento do contágio. O bairro Renascença, por
exemplo, possui o maior número
de empresas da Grande Ilha e é o
segundo bairro com o maior número de casos. Contudo, também
há a possibilidade de que outros
bairros estejam tendo um número
baixo de testagem, mascarando se
há locais com alto número de
casos”, explicou o professor. José
Sampaio também acrescentou que
a baixa de testagem também pode
ocorrer devido à dificuldade de
acesso aos centros de referência. De
acordo com os dados apresentados
pelo estudo sorológico, para cada
caso confirmado existem 22 subnotificações. 
Íntegra em oestadoma.com/491167

6

São Luís, 15 de setembro de 2020. Terça-feira O Estado do Maranhão

CIDADES

Campanha da Caixa
renegocia dívidas em
atraso no Maranhão
Iniciativa do banco beneficia mais de 45 mil pessoas físicas e
empresas no estado, que terão descontos de até 90% na quitação
Paulo Soares

M

ais de 45 mil pessoas
físicas e empresas no
Maranhão podem ser
beneficiadas com a
campanha da Caixa Econômica
Federal “Você no Azul”, que tem
como objetivo a renegociação de
dívidas de contratos comerciais
em atraso. Somente no estado, o
montante das dívidas é em torno
de R$ 420 milhões. A ação foi lançada na segunda-feira, 14, e vai se
estender até o dia 31 de dezembro
deste ano. Segundo a direção do
banco, os descontos para o pagamento à vista podem chegar até
90% do valor total.
O caminhão da Caixa está estacionado na praça Maria Aragão,
na área central da cidade. A superintendente da Caixa, Sílvia Pelloso, informou que a unidade
móvel vai ficar nesse local até
sexta-feira, 18, realizando o atendimento ao público das 8h às 13h.
“As pessoas estão tendo a oportunidade de liquidar suas dívidas e
tendo descontos especiais”, frisou
Sílvia Pelloso.
Ela ainda declarou que os descontos dependem da modalidade
de crédito e o período de atraso.
Para fazer a renegociação não é
preciso nem sair de sua residência. Os clientes também podem
fazer por meio do WhatsApp no
número 0800 726 0104, opção 3
como ainda pelo número 0800 726
8068, opção 8 e pelo site
www.caixa.gov.br/negociar.
Os clientes ainda podem solicitar atendimento pelas redes sociais
da Caixa. As condições estão disponíveis pelo Twitter (twitter.com/caixa) e pelo Messenger do
Facebook (facebook.com/caixa).
Além disso, os clientes podem fazer
a sua renegociação em qualquer
agência da Caixa e nas lotéricas.
“Nas unidades lotéricas para os valores até R$2 mil e basta informar o
CPF para negociar o seu débito”,
explicou Sívia Pelloso.
Ela ainda contou que no de-

Caminhão da Caixa estacionado na Praça Maria Aragão, em São Luís, atenderá até a próxima sexta-feira

correr da campanha deste ano
apenas na Grande Ilha mais de 30
mil pessoas podem ser beneficiadas, enquanto, no ano passado,
seis mil clientes conseguiram quitar o seu débito. “A campanha
busca atender pessoas físicas e jurídicas e o valor da dívida varia”,
disse a superintendente da Caixa.
Renegociação
A funcionária pública Ana Karla
Almeida, de 46 anos, disse que
procurou pelo caminhão da Caixa

para negociar uma dívida no valor
de R$ 10 mil. “Estou com esse débito há seis anos, então, conforme
o desconto, vou tentar pagar até
mesmo à vista”, declarou.
Cláudio Silva, de 35 anos, declarou que é vendedor autônomo
e tem uma dívida com o banco.
“Fiquei sabendo que o caminhão
estava na praça Maria Aragão, por
meio da televisão, e quero negociar um débito antigo com a
Caixa”, disse.
Priscila Santos, de 48 anos, foi

SAIBA MAIS
O cliente pode renegociar seu contrato pelo WhatsApp no número 0800 726 0104, opção 3; pelo telefone no número 0800
726 8068, opção 8, ou pelo site www.caixa.gov.br/negociar.
Além disso, uma novidade da campanha é que, além de poder contar com toda a rede de agências do banco, os clientes
também encontram os benefícios da campanha Você no Azul
nas unidades lotéricas para valores até R$ 2 mil. Basta informar
o CPF para pagar a dívida.
Quem preferir, pode solicitar atendimento pelas redes sociais
do banco. As condições estão disponíveis também pelo Twitter
(twitter.com/caixa) e pelo Messenger do Facebook (facebook.com/caixa).

ontem até a praça Maria Aragão,
mas, não conseguiu resolver o seu
problema. “Eu pensei que no caminhão também estavam negociando
dívidas com os outros bancos, mas,
é apenas da Caixa”, contou.
Nível nacional
A campanha é em nível nacional
e abrange cerca de 3 milhões de
pessoas físicas e 359 mil empresas em todo o país. Destas, mais
da metade dos clientes possuem
dívidas de até R$ 3 mil.
O Você no Azul oferece atendimento em cinco caminhões que
percorrerão todas as regiões do
país. As primeiras cidades visitadas são Governador Valadares
(MG) e São Luís (MA), no período de 15 a 18 de setembro;
Montes Claros (MG) e Belém
(PA), de 21 a 25 de setembro; Pelotas (RS), Vitória (ES), Araçatuba
(SP), Teresina (PI) e Palmas (TO):
de 5 a 9 de outubro; e Porto Alegre (RS), Campos dos Goytacazes (RJ), São José do Rio Preto
(SP), Natal (RN) e Brasília (DF):
de 13 a 16 de outubro. 

45 feminicídios
ocorridos este
ano no estado
Mais dois casos aconteceram no fim de semana,
um em Imperatriz e outro em Lagoa do Mato
Divulgação

Quarenta e cinco feminicídios já
ocorreram este ano no estado e,
entre esses casos, três somente
neste mês, segundo a polícia. Um
deles foi no último dia 12, na cidade
de Imperatriz e teve como vítima
Rosa Silva Lopes, de 39 anos.
O delegado Praxíteles Martins, da
Delegacia de Homicídios e Proteção
a Pessoas (DHPP), declarou que o
esposo da vítima, identificado como
Flávio Sousa da Silva, fez a sua companheira e uma outra pessoa, nome
não revelada, refém, na Vila Nova.
Uma das reféns aproveitou a distração do suspeito e conseguiu
fugir. Policiais militares foram acionados e começaram a fazer a negociação com Flávio Sousa.
Os policiais tiveram que invadir
o local e encontraram o agressor desferindo os golpes de faca na companheira. O delegado contou que os
policiais tiveram que usar a força e
o acusado acabou falecendo. Rosa
Silva ainda foi levada ao hospital,
mas, faleceu antes de ser submetida
a tratamento cirúrgico.
Flávio Sousa já tinha passagem
pela polícia e o caso está sendo investigado pela DPHH. “Os militares
encontraram o agressor em cima da
vítima efetuando os golpes de faca.
Houve uso da força e Flávio veio a
óbito”, explicou o delegado.
Outro caso
A polícia também registrou outro

Pedro Fulega, acusado de feminicídio

caso de feminicídio, no dia domingo, 13, no município de Lagoa
do Mato. De acordo com a polícia, um homem, identificado
como Pedro Fulega, é suspeito de
ter matado a tiros a ex-companheira,
Sebastiana.
Os militares foram acionados e
realizaram rondas pela localidade,
mas não conseguiram prender o suspeito. O corpo dela foi removido para
o hospital da cidade para ser autopsiado e o caso está sendo investigado
pela equipe da Superintendência da
Polícia Civil do Interior (SPCI).
A polícia prendeu um homem,
identificado como Agenor, no último
dia 9. Ele é suspeito de ter assassinado a ex-mulher, Jovenira Alves dos
Santos, em um povoado do município de Barra do Corda. 

Criminoso é morto
por desconhecidos
na cidade de Ribamar
Diego Jesus de Sousa, mais conhecido como
Tita da Kiola, foi assassinado na Vila São Luís
A polícia ainda ontem não tinha
identificado os suspeitos do assassinato de Diego Jesus de Sousa, mais
conhecido como Tita da Kiola, de 30
anos, ocorrido durante a madrugada de domingo (13), na Vila São Luís,
em São José de Ribamar. Segundo a
polícia, ele é um dos suspeitos de ter
atirado no soldado da Polícia Militar, Rozinaldo Alves dos Santos Filho, de 44 anos, durante assalto, na
Cidade Operária.
Ainda de acordo com a polícia, Tita da Kiola foi baleado na via pública
por homens não identificados, em
São José de Ribamar, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga, para ser autopsiado, e liberado aos familiares.
A polícia também informou que
Tita da Kiola em companhia de outro
criminoso teriam baleado o soldado
Rosinaldo Alves durante um assalto,

no bairro da Cidade Operária, no dia
11 de agosto deste ano. O militar foi
levado primeiramente para o Hospital Socorrão II e, logo após, transferido para o Hospital do Servidor, onde
veio a falecer último sábado (12).
No domingo (13), ocorreu o assassinato de Jhon Fábio Ferreira Rabelo, de 18 anos, na Vila Luizão. A
polícia informou que esse crime pode ter sido ocasionado por integrantes de uma facção criminosa e
está sendo investigado pela equipe
da Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP).
Investigação
A polícia continua investigando a
morte do pré-candidato a vereador
de Imperatriz, Ivaldo da Conceição
Sousa, Pé de Pato, de 53 anos. Ele foi
encontrado morto em uma residência, na Vila Redenção. 
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Facilidade a usuários
lembrada no Dia do
Cliente pela Equatorial
Concessionária de energia elétrica do Maranhão disponibiliza a consumidores
canais digitais, parcelamento de contas e diferentes meios para quitar faturas
Divulgação

H

oje comemora-se o Dia
do Cliente, e a Equatorial Maranhão destaca,
nesta data, as diversas
formas de acesso facilitado que
tem disponibilizado aos seus
clientes em todo o Maranhão. Ao
longo deste ano, a concessionária investiu em uma série de melhorias nos seus canais digitais e
já implementou mais serviços. O
cliente hoje consegue solicitar diversos serviços sem precisar sair
de casa, por meio do computador, tablet e até mesmo pelo
WhatsApp.
Acessando a agência web por
meio do www.equatorialenergia.com.br, serviços como: troca
de titularidade, pagamento e parcelamento de contas, histórico de
consumo, segunda via, dentre
outros. Mas, se o cliente é do tipo
que gosta de resolver tudo rápido,
o WhatsApp é uma excelente ferramenta, basta adicionar o número (98) 2055-0116 e enviar
uma mensagem de texto para a
Clara, assistente virtual, que pode
te ajudar a: informar falta de
energia, pegar a 2ªa via e código
de barras da sua conta, solicitar
religação de energia, consultar
débitos ou fazer o cadastro na tarifa social baixa renda. Existe
ainda, o Aplicativo Equatorial
Energia, que pode ser baixado
para Android e IOS.
Facilidades de Pagamento
Pelo site da Equatorial Maranhão
é possível pagar e parcelar suas
contas no cartão de crédito, em
até 12x, e realizar negociação de
débitos parcelando na própria
conta de energia. Basta buscar
“pagamento” ou “negociação” na
barra de busca, fazer o login com
os dados do titular e seguir conforme orientações. Vale lembrar
que o ambiente foi desenvolvido

contas em dia.

Canal digital para pagamento da conta de energia por delivery

com total segurança para todos.
Mas, se o consumidor deseja
pagar por meio do cartão de débito ou utilizando o auxílio emergencial, existe a opção Pagamento
Delivery. Esta modalidade está
disponível para toda a ilha de São
Luís incluindo Raposa, Paço do
Lumiar e São José de Ribamar, e
para os municípios de Pinheiro,
Imperatriz, Bacabal, Caxias,
Timon e Presidente Dutra. Ligue
gratuitamente para o 0800 025
0116 e solicite a visita do agente
de relacionamento da Equatorial
Maranhão em sua residência. Os
agentes não recebem dinheiro em
espécie, os pagamentos são ape-

nas no cartão de crédito ou débito.
Além de tudo isso, o cliente
pode concorrer a prêmios todos
os meses, por meio dos sorteios
da Promoção Energia em Dia.
Bastar acessar o site www.equatorialenergia.com.br, clique no
banner da promoção e realize
seu cadastro. Lembrando que
um dos critérios é estar com as

Luz para Todos
No primeiro semestre de 2020 a
Equatorial Maranhão realizou a
conclusão de diversas obras do
Programa Luz Para Todos – PLPT
em todo o estado. Nesse período
foram beneficiadas 3.193 famílias em dezenas de municípios.
Um destaque é o projeto que
atendeu 77 famílias nas seguintes comunidades: Assentamento
Maravilha, Ceval, Beira Rio, Estrema, Tingir e Assentamento São
José, localizadas no município de
Porto Franco.
A moradora Tereza, do assentamento Maravilha, em Porto
Franco, comentou que com a chegada da energia elétrica tudo ficou
mais fácil para ela e para a família que trabalham extraindo azeite
de coco babaçu e dependem do
bombeamento da água. “As coisas
melhoraram 100%! Agora, com a
chegada da energia, nós não precisamos mais buscar água longe
de casa.” afirma a moradora.
Em 16 anos de atuação, o PLPT
foi responsável pela transformação da realidade de mais de 351
mil famílias maranhenses. Desde
2004, ano em que o Programa foi
lançado, o Luz para Todos já beneficiou 1 milhão 755 mil pessoas
residentes em comunidades rurais. Atualmente 99,04% das pessoas já dispõem de energia elétrica no Maranhão. 

Íntegra em oestadoma.com/491182
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Inclusão elétrica
O “Luz Para Todos” é uma
iniciativa do Governo Federal
por meio do Ministério de
Minas e Energia com o
objetivo de acabar com a
exclusão elétrica no País. No
Maranhão, como nos demais
Estados, foi formado um
Comitê Gestor para gerenciar

o programa, responsável pela
definição das comunidades
atendidas e a priorização das
obras. A Equatorial Maranhão
é a agente executora do
Programa que continua
trazendo mudanças e
desenvolvimento para o
Maranhão.
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9 são presos por
poluição sonora
em praias da Ilha
Operação Harpócrates, do MPMA, foi realizada
nas praias do Olho d’Água, do Meio e Araçagi
Durante fiscalização realizada neste
domingo (13), nas praias do Olho
d’Água, do Meio e Araçagi, a Operação Harpócrates (Deus do silêncio
na mitologia grega) prendeu em flagrante 10 pessoas, nove por prática
de poluição sonora automotiva e
uma por desacato a servidor público
(no caso, agente policial).
Todos pagaram fiança de R$ 5 mil,
estipulada aos presos por prática de
poluição sonora. Os equipamentos
de som dos veículos estão apreendidos, sob custódia, na sede do Centro Cultural do Ministério Público do
Maranhão, no Centro.
Todos vão responder processo
pela prática de crime ambiental (poluição sonora), previsto no artigo 54
da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes

Ambientais. Devido à poluição sonora, os motoristas também serão
multados.
A mobilização teve início às 16h
e foi encerrada às 2h da madrugada
da segunda-feira (14). Do Ministério
Público do Maranhão, participaram
da ação os promotores de justiça
Cláudio Alberto Guimarães (Controle externo da Atividade Policial) e
Reinaldo Campos Castro Júnior (da
Comarca da Raposa).
A Operação é realizada pelo Ministério Público do Maranhão em
parceria com as polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte. 
Íntegra em oestadoma.com/491188
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ELEIÇÕES 2020

Aglomerações sem freio
na corrida pelo voto

Partidos realizam convenções por todo estado do Maranhão e, apesar das restrições sanitárias, viu-se um
grande número de pessoas nestes eventos desrespeitando as normas do Ministério Público Eleitoral
PÁGINA 3

OPORTUNIDADE

FUTEBOL NO
MARANHÃO

Vale abre novas
vagas de emprego
para o Maranhão

Federação
estuda volta
do torcedor
aos estádios

PÁGINA 9

VIOLÊNCIA
Vila Nova :Homem
faz esposa de refém e
a esfaqueia
PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

CENTRO HISTÓRICO: Largo do Carmo
recebe monumentos restaurados PÁGINA 12
guerra do arroz
BASTIDORES
APARTE NaTransparentes
Ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, jogou para a plateia a disparada do preço do arroz. Para ela, estão querendo transformar a alta em uma “guerra política”.

Os torcedores podem voltar aos
estádios de São Luís para os jogos
finais do centenário Campeonato
Maranhense de Futebol. A definição
está sendo analisada pela FMF

PÁGINA 11
TÁBUA DE MARÉ
SEG 14/09/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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PAULO GUEDES

CANDIDATURAS

Prazo para convenções
termina amanhã
T

ermina nesta quarta-feira
(16) o prazo para a realização
de convenções partidárias
para a escolha de candidatos
aos cargos de prefeito, vice-prefeito e
vereador nas eleições de 2020. Na disputa deste ano, a expectativa da Justiça Eleitoral é que 500 mil registros de
candidaturas sejam conﬁrmados em
todo território nacional. O primeiro e
segundo turno das eleições municipais de 2020 serão realizados, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro.
Pela primeira vez na história, por
causa da pandemia do novo coronavírus, os partidos têm a opção de realizar as convenções virtualmente. Considerada uma das etapas principais
do processo eleitoral, além de escolher os candidatos que disputarão o
pleito, nessa reunião, os partidos também decidem se vão participar da
eleição majoritária (prefeitos e viceprefeitos), proporcional (vereadores),
ou ambas, e sorteiam os números
com os quais os candidatos irão concorrer.
Outras mudanças
Para atender às recomendações
médicas e sanitárias, além da convenção virtual, será possível digitar a ata,
registrar lista de presença, fazer cadastro dos candidatos e encaminhar
tudo pela internet para a Justiça Eleitoral. O formato virtual também poderá ser adotado para a deﬁnição dos
critérios de distribuição dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha. As legendas devem garantir ampla publicidade, a todos os
seus ﬁliados, das datas e medidas que
serão adotadas.
As agremiações terão autonomia
para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL)

ESTA QUARTA-FEIRA É O ÚLTIMO DIA DE CONVENÇÕES PARA OS PARTIDOS POLÍTICOS
para as convenções virtuais, desde
que obedeçam aos prazos aplicáveis
nas eleições 2020 e às regras gerais da
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
da Resolução TSE nº 23.609/2019,
com as adaptações previstas quanto à
abertura do livro-ata, registro de dados, lista de presença e respectivas assinaturas.
Antecedência
As siglas que já realizaram suas
convenções e enviaram as respectivas
atas para agremiações já podem gerar
e encaminhar o pedido de registro dos
candidatos à Justiça Eleitoral. A recomendação do presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís
Roberto Barroso, é que partidos e candidatos não deixem o registro de candidatura, cuja data limite é o dia 26 de
setembro, para a última hora, uma vez
que a sobrecarga nos dois últimos dias pode gerar transtornos e impedir o
envio pela internet.

Último prazo
A entrega da documentação pela
internet expira às 8h do dia 26 de setembro. Após esse horário, a entrega
terá que ser presencial e agendada,
exigindo deslocamento ao cartório e
os devidos cuidados sanitários. O
agendamento para atendimento presencial será feito pelos meios informados por cada Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) e cartórios eleitorais e
estará disponível das 8h30 às 19h. O
atendimento será marcado conforme
a ordem de chegada dos pedidos – o
interessado não poderá escolher o horário.
Depois de receber os requerimentos, a Justiça Eleitoral valida a documentação e a encaminha à Receita Federal para emitir o CNPJ. Tendo CNPJ
e o registro, os candidatos já podem
abrir conta corrente da campanha e
estão aptos para iniciar a arrecadação
de recursos após o dia 26 de setembro.

ELEIÇÕES

TSE recebe lista de contas rejeitadas

OS NOMES DE CERCA DE 7 MIL GESTORES CONSTAM NA LISTA
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
recebeu hoje (14) uma lista com cerca
de 7 mil nomes de gestores públicos
que tiveram as contas rejeitadas por
tribunais de contas devido a irregularidades insanáveis. As informações
foram repassadas pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) e serão usadas
pela Justiça Eleitoral para barrar candidaturas nas eleições municipais de
novembro.
De acordo com Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar 64/1990), conhecida como Lei da Ficha Limpa,
quem exerceu cargo ou função pública e teve as contas de sua gestão rejeitadas, e não há mais como recorrer da
decisão, não pode se candidatar a cargo eletivo nas eleições que ocorrerem
nos oito anos seguintes após a data da
decisão ﬁnal do tribunal de contas.
Dessa forma, quem estiver na lista é
considerado inelegível.
Durante a cerimônia de entrega da
lista, o presidente do TCU, José Múcio
Monteiro, disse que o envio das informações à Justiça Eleitoral é uma obrigação legal e explicou que a lista en-

volve gestores que desviaram recursos ou que não prestaram contas das
quantias que estavam sobre sua responsabilidade.

desinformados, aqueles
que não prestaram
contas”, explicou.

“São mais de 7 mil
nomes. Nós não
poderíamos dizer que
aqui encontram-se
pessoas que desviaram
dinheiro, se
locupletaram, se
aproveitaram, se
serviram do dinheiro
público. Aqui existe
também os

O presidente do TSE, ministro Luís
Roberto Barroso, fez uma alerta aos
gestores públicos sobre os cuidados
que devem ser tomados com o dinheiro público e pediu que os eleitores
pratiquem o voto consciente nas eleições municipais. “Vote conscientemente. O voto, mais que um dever cívico, é o privilégio de quem vive em
uma democracia para escolher os melhores nomes para a gestão de sua cidade”, disse. Devido à pandemia da
covid-19, o Congresso adiou o primeiro turno das eleições deste ano de 4 de
outubro para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em 25 de outubro, foi marcado para 29 de novembro. Os eleitores vão às urnas em 2020
para elegerem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

“Criação de fundos
pode quebrar União”
O ministro da Economia, Paulo Guedes, aﬁrmou ontem (14) que a União pode quebrar se forem criados fundos, bancados pelo governo federal, para compensar estados e municípios por perdas de receitas geradas com a
reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional. A aﬁrmação foi feita no evento virtual “A visão municipalista sobre a Reforma Tributária”, organizado pela
CNM. Segundo o ministro, a União deve dividir recursos
com estados e municípios, mas não pode oferecer garantia de arrecadação. Ele aﬁrmou que seria um assalto
às gerações futuras garantir repasses a estados e municípios, ampliando o endividamento do governo federal ao
longo dos anos. “Tem havido muitas sugestões de fazermos um fundo de estabilização das receitas. Eu acho
muito imprudente”, disse. Guedes destacou que foram
gastos o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto
(PIB) com as medidas de enfrentamento da pandemia
da covid-19. O PIB é a soma de tudo o que é produzido
no país. “Se anunciarmos que estamos criando fundos,
bancados pela União, para garantir outros 8% do PIB, o
Brasil terá dramáticos problemas de sustentabilidade
ﬁscal. A União pode quebrar e vai faltar dinheiro para todo mundo porque vamos entrar em uma rota de implosão ﬁscal. Estamos fazendo todo nosso esforço a beira
de um vulcão. Temos que ter muita responsabilidade ﬁscal”, argumentou. O ministro também defendeu que os
gastos gerados pela pandemia sejam pago pela atual geração, com recursos da exploração de petróleo e privatizações. “A União não pode vergar, sob o risco de quebrar,
a pretexto de ajudarmos os contemporâneos. Isso seria
uma covardia da nossa geração, uma falta de coragem
de nós mesmos pagarmos essa luta contra o coronavírus. Se estamos tendo essa feroz luta pela saúde dos brasileiros e pela preservação dos nossos empregos, a nossa
geração tem que enfrentar isso”, disse. De acordo com o
ministro, com as medidas de enfrentamento da pandemia, o governo conseguiu proteger empregos, dar auxílio a brasileiros em situação de vulnerabilidade, e garantir recursos para a saúde. “Os hospitais hoje têm leitos.
Nenhum brasileiro está perdendo a saúde por falta de
leitos” disse. Mas ele reforçou que esses gastos foram
para uma situação emergencial e que é preciso manter a
responsabilidade ﬁscal. Guedes disse ainda que o novo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação
(Fundeb) demanda R$ 250 bilhões e o acordo sobre a
compensação das perdas geradas pela Lei Kandir, que
isentou as exportações da cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mais R$
50 bilhões. “Ninguém deu mais prova de ser federalista e
de ajudar estados e municípios do que este governo.
Mas nós precisamos ter juízo porque não é um saco sem
fundo”, destacou.
Reforma ampla
Guedes disse que o governo federal gostaria de uma
reforma tributária ampla, com participação da União,
estados e municípios, mas respeita a decisão dos prefeitos de aderir ou não à fusão dos impostos. “Gostaríamos
que estivéssemos todos juntos. Apoiamos a reforma ampla mas também apoiamos a decisão do prefeito. Ele decide se quer vir e quando vem acoplar à nossa contribuição sobre bens e serviços. É claro que o Legislativo pode
olhar isso diferente”, disse. Em julho, foi entregue a primeira parte da proposta da reforma tributária do governo federal que prevê a uniﬁcação de dois impostos federais, o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e a Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade Social
(Coﬁns). Os dois tributos serão extintos para dar lugar à
Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), com alíquota única de 12%. O governo ainda
pretende enviar outras partes da reforma. Segundo o
ministro, com a reforma o governo federal quer reduzir e
simpliﬁcar alíquotas de tributos. “Vamos simpliﬁcar e
reduzir algumas alíquotas, por exemplo, para as empresas que criam empregos e inovam e atendem a grande
massa de trabalhadores brasileiros. Vamos aumentar
impostos sobre dividendos, que são as pessoas que têm
capacidade de pagamento; reduzir das empresas”, aﬁrmou. Guedes disse ainda que se for criado um imposto
será possível eliminar outros “6, 7 ou 8”. “Quando todos
pagam, pagamos menos” disse. O ministro tem defendido a criação de um imposto sobre transações digitais
para compensar a desoneração da folha de pagamentos.
Lições da pandemia
Para o ministro, a pandemia deixou duas lições “extraordinárias”. Uma delas é o poder de decisão da classe
política de decidir para onde direcionar os recursos públicos. E a segunda é a ineﬁciência da indexação dos
gastos com saúde e educação. “A classe política tem capacidade de decidir ano a ano os aumentos de gastos
que tem a fazer. É um dever da classe política não se
omitir. A essência da política é decidir onde colocar o dinheiro”, disse.
Uniﬁcação de impostos
Também no evento organizado pela CNM, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse
que a reforma tributária vai gerar justiça social e melhorar o ambiente de negócios no país. Segundo ele, a maior parte dos tributos são recolhidos pela União, enquanto a prestação de serviços à população ﬁca com os municípios. “A reforma tributária vem na linha de organizar
os cinco tributos sobre bens e serviços – IPI, PIS/Coﬁns,
ICMS e ISS. Isso garantido que a base passa a ser de todos – os municípios, estados e União, cada um com sua
alíquota”, aﬁrmou.
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SEM FREIO

Convenções causam
aglomerações
Em meio a pandemia, partidos realizam convenções para homologação de candidatos
e promovem aglomeração. Vigilância Sanitária não informou se houve notificação
garantir a vida, saúde e segurança de
todos, a convenção foi realizada em
um espaço aberto, com ventilação nas convenções partidárias que tural. “Todas as medidas recomendaaconteceram no último ﬁnal das pelas organizações de saúde tamde semana em São Luís cha- bém foram cumpridas, como disponimaram a atenção não só pela bilização de álcool em gel, organizahomologação do registro de candida- ção das cadeiras com distanciamento,
turas para o cargo de vereador, prefei- a exigência do uso de máscaras, aferito e vice-prefeito para eleições 2020, ção de temperatura e cabines de sanimas pelo número de pessoas que esti- tização.
veram presentse nestes locais sem se
Mas, infelizmente, em alguns mopreocupar muito com o distancia- mentos a empolgação de algumas
mento social como recomenda a Or- pessoas que ali estavam fez com que
ganização Mundial de Saúde (OMS), ocorressem situações não desejadas
por conta da pandemia do novo coro- por nós. Vamos levar isso em conta
navírus (covid-19).
nos próximos passos de nossa campanha, como a possibilidade de limitar a
Centenas de pessoas comparece- quantidade de pessoas, dependendo
ram no último sábado (12) na conven- do local, pois o nosso intuito é zelar
ção do candidato a Prefeito de São pelo bem-estar de todos os que se ﬁLuís, Neto Evangelista (DEM). O even- zerem presentes em diálogos que reato foi realizado com a presença de ﬁli- lizamos pela cidade”, ressaltou Duarados do partido no Ceprama, na capi- te Jr.
tal maranhense. A lado da candidata a
vice-prefeita, a assistente social LuziJá no domingo (13), o deputado femar Lopes, Neto Evangelista discur- deral Rubens Jr (PCdoB) oﬁcializou
sou para um público estimado em 7 sua candidatura a prefeito de São Luís
mil pessoas. Questionado sobre a em grande convenção realizada no giaglomeração de pessoas no evento, o násio Costa Rodrigues, em São Luís,
partido Democratas não se pronunci- com a participação de aliados, miliou sobre o assunto até o fechamento tantes e eleitores. A organização do
do texto.
evento aﬁrmou que respeitou as medidas de proteção, como distribuição
Outra candidatura que chamou de máscara e álcool em gel aos particibastante atenção pelo grande número pantes. “Em meio a preocupações e
de pessoas que concentrou foi a do cuidados devido a pandemia, a Condeputado licenciado, Duarte Jr, que venção “É Pra Vencer” seguiu rígidos
foi também no sábado, na Vila Pal- protocolos sanitários, mesmo com a
meira. O representante do Republica- grande participação popular.
nos, candidato à prefeito de São Luís,
aﬁrmou por meio de nota que para
Todos os participantes passaram
SAMARTONY MARTINS

A

por medição de temperatura, e por
cabines de desinfecção. Além de máscaras, tiveram à disposição álcool em
gel durante todo o evento. Por ﬁm, a
organização garantiu distanciamento
das cadeiras na parte interna com o
mínimo recomendado pelas autoridades de saúde”, esclareceu Rubens
Jr, por meio de nota.
O deputado federal Eduardo Braide
(Podemos) que oﬁcializou a sua candidatura a prefeito de São Luís na convenção “Pra frente São Luís”, ontem
(14). no Rio Poty Hotel, não deu retorno sobre aglomeração de pessoas até
o fechamento desta edição.
O jornalista Jeisael Marx, candidato
da REDE Sustentabilidade para Prefeito de São Luís, que no domingo
(13), também participou da Convenção Municipal da Rede Sustentabilidade em São Luís usou suas redes sociais para comentar sobre as aglomerações geradas durante as algumas
convenções de partidos que disputarão as eleições municipais de São
Luís.
“Se no processo eleitoral, um candidato desrespeita a vida das pessoas,
desrespeita a lei deliberadamente, o
que será capaz de fazer se eleito?”, comentou Jeisael através do Twitter. Ele
conﬁrmou a sua candidatura a Prefeito de São Luís ao lado de Janicelma
Fernandes, sua vice-prefeita e aﬁrmou que a convenção da Rede Sustentabilidade foi sem aglomeração,
onde todos de máscara, e o acesso foi
controlado.

VigilânciaSanitárianãoinformousehouvenotificação

Na guerra do arroz
Ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, jogou para a
plateia a disparada do preço do arroz. Para ela, estão querendo
transformar a alta em uma “guerra política”. Como nada hoje no
Brasil avança ou recua fora da bitola das divergências políticas,
Cristina amenizou o preço do principal produto da mesa do brasileiro como “um problema pontual”. Mas nenhuma palavra de garantia sobre quando a situação “pontual” deixará de ser um ponto
fora da curva na crise geral. Ela sabe que, no contexto mundial,
qualquer produto de exportação brasileira dobra a rentabilidade
no mercado internacional importador, operado na base do dólar,
diante do Real desvalorizado. Vale aqui recorrer à história econômica do Maranhão de meio século atrás, quando o estado se tornou o primeiro produtor de arroz de terras alta do Brasil e o segundo produtor no total, com 20% da área de cultivo no país. A indústria de pilar arroz, existente em todas as cidades do interior, enriqueceu muita gente envolvida no negócio do cereal, junto com
milho, farinha de mandioca e babaçu. Os vales dos rios Mearim,
Corda, Balsas e Itapecuru eram transformados em imensos campos agrícolas de arroz de sequeiro – não irrigado.
Já em 1969, em plena ditadura militar, o governador José
Sarney fez aprovar a lei estadual 2.979, com o carimbo de modernizadora do setor agrário maranhense, dominado por famílias de
empresários e políticos. Eram todos irmanados no mesmo objetivo: explorar e organizar os imensos latifúndios, com o trabalho
dos miseráveis “agregados” ou meeiro de suas terras, que ganharam instrumento de legalização. Com os contornos próprios da
questão agrária maranhense, explodiram grupos insuﬂados, acelerando e legitimando a grilagem, a violência no campo, com expulsão de posseiros e a concentração de terra.
Sem tecnologia para produzir e sem terra de cultivo, os pequenos produtores foram expulsos para as periferias das cidades, enquanto a pecuária fazia o inverso. O sistema inverteu a lógica do
campo. Pouca mão de obra na produção de gado e enormes conﬂitos violentos. As roças de antigamente se perderam na história
ou viraram quintais. A mecanização agrícola dos gaúchos, com
suas tecnologias de ponta, invadiu os cerrados de Bolsas e adjacências, no governo Luiz Rocha (1983/86). Hoje está desbravando
até os sertões de Caxias, Chapadinha e São Mateus. No lugar do
arroz, tem soja. Até as áreas mais propícias à produção de arroz,
em ambientes encharcados e inundados como a Baixada Maranhense, a população consome arroz do Vietnã, por os búfalos são
os donos dos campos públicos, invadidos por fazendeiros.

Pobre sofre
Os supermercados e cooperativas produtoras de arroz não deram a mínima para o pedido do Ministério da Justiça, de informar
em 5 dias por que o arroz disparou o preço dentro da pandemia. A
culpa é do pobre, que recebeu os R$ 600 da emergência e correu
para comprar arroz e feijão, jogando preço pra cima.

Controvérsias
Dados do IBGE dizem que em 2020 o arroz subiu só 19,25%. Já
o Centro de Estudos Avançados em Economia da USP aponta que
o preço variou mais de 107% nos últimos 12 meses. A saca de 50
quilos pulou para R$ 100 em média. E não vai recuar.

Aglomerados
Usando máscara, mas nenhum nada de distanciamento social,
os candidatos a prefeito no Maranhão estão realizando suas convenções com multidões, como nos velhos tempos. A ordem de encontros online já virou letra morta.

“É possível, mas é preciso ter voto”.

Da presidente Nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, admitindo o partido fazer coligação em 2022 com outra legenda de esquerda, com o PCdoB de Flávio Dino, mas dentro de alguns parâmetros, como ser puxador de voto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E O TRE-MA PROMOVERAM REUNIÃO COM PARTIDOS POLÍTICOS E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Quem também comentou sobre a
aglomeração nas convenções partidárias na ilha, foi o candidato a Prefeitura de São Luís pelo PSOL, o professor e
jornalista, Franklin Douglas. “Cumprimos as orientações sanitárias, sob
acompanhamento da Profª Sirliane
Paiva (Enfermagem/UFMA). Fui o
primeiro a escrever aqui na página d
´O Imparcial artigos defendendo um
plano de emergência à pandemia em
São Luís. O primeiro a defender distribuição gratuita de máscaras e um
hospital de campanha. Seria uma incoerência incentivar as pessoas agora
a se aglomerar, quando, sabemos, não
temos vacinas para a Covid. Não pude
levar nem minha mãe, idosa, hipertensa e com diabetes, portanto, grupo
de risco. O sacrifício de não tê-la ao
meu lado nesse momento simbólico
foi imposto pela pandemia. Se não
quero que minha mãe corra risco, como iria incentivar outros a se aglomerarem?”, questionou o candidato.
Sobre as aglomerações nas convenções partidárias em São Luís, o Ministério Público (MP) Eleitoral no Maranhão informou que na última sexta-

feira (11), realizou com o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TREMA) uma reunião conjunta com representantes de partidos políticos e
da Vigilância Sanitária estadual, para
discutir, de forma democrática, propostas para a criação de uma portaria
para regulamentar protocolos e medidas sanitárias de prevenção à Covid19 nas eleições de 2020.
De acordo com o Procurador Regional Eleitoral, Juraci Guimarães Júnior, “a partir de uma minuta elaborada
pela Vigilância Sanitária vamos fazer
uma discussão aberta com os partidos
políticos, que serão os destinatários
diretos das regras, com suas propostas e ponderações, para que possamos construir uma norma efetivamente democrática, buscando a compatibilidade entre a propaganda eleitoral, que é fundamental no processo
político, e o direito à vida e à saúde do
cidadão”, disse.
Para o presidente do TRE, desembargador Tyrone Silva, “essa conjugação de esforços e medidas é muito salutar para que tenhamos uma eleição
tranquila, saudável e sem risco para

os nossos eleitores. Queremos, nesta
oportunidade, dar e receber sugestões
para deﬁnirmos normas para que a
Justiça Eleitoral, o MP Eleitoral, os
partidos e candidatos tenham um direcionamento sobre como atuar nessas eleições, de acordo com suas responsabilidades”, aﬁrmou. Todas as
contribuições dos partidos políticos
foram encaminhadas para a Vigilância Sanitária, que será o órgão responsável por analisar e publicar a portaria
que regulamentará o tema, com foco
na importância do cumprimento das
normas sanitárias para a segurança
do cidadão e de todos os envolvidos
nas eleições.
Também até o fechamento desta
edição de O Imparcial, a Superintendência Estadual da Vigilância Sanitária, e nem a Secretaria de Estado da
Saúde (SES) não informaram se houve
algum tipo de notiﬁcação ou punição
aos partidos que ﬁzeram aglomeração
e desrespeitaram as regras sanitárias a
serem seguidas no período eleitoral
em decorrência da pandemia do novo
coronavír

A candidatura do deputado estadual à prefeitura de São
Luís, Neto Evangelista (DEM) foi oﬁcializada no sábado (12), com a assistente social Luzimar Lopes na vice.
O DEM formou aliança com PDT, PTB, PSL e MDB, levado por Roseana Sarney.

1

2
3

Já o PSB lançou o deputado federal Bira do Pindaré à
Prefeitura de São Luís, com a jornalista Letícia Cardoso na vice da chapa. Também o jornalista Jeisael Marx
foi oﬁcializado como candidato a prefeito pela Rede.
Janicelma Fernandes e a vice.
O candidato do Podemos à prefeitura de São Luís, Eduardo Braide, que vem liderando as pesquisas, realizou
sua convenção ontem, em plena segunda-feira. Braide
tem como vice, a professora de história Esmênia Miranda (PSD).

Festa de arromba

O prefeito de São de José de Ribamar, Eudes Sampaio (PTB) realizou uma movimentada festa convencional no sábado passado,
na qual foi homologado para concorrer à reeleição. Terá como vice, Tiago Fernandes e tem o apoio total do ex-prefeito Luís Fernando.

Duarte Júnior

Também o estadual Duarte Júnior (Republicanos) e o federal
Rubens Pereira Júnior (PCdoB), já são candidatos homologados
pelas respectivas convenções, no ﬁm da semana passada. Todos
realizaram festas movimentadas, com multidões.

VIDA
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TERMINAL PORTUÁRIO SÃO LUÍS

Embarques de
manganês ampliados

Homem faz esposa de
refém e a esfaqueia

VLI amplia volume de embarques de manganês no Terminal Portuário São Luís.
Empresa atinge marco histórico de exportações do minério

A

VLI, companhia de soluções
logísticas que integra terminais, ferrovias e portos, acaba
de ampliar o volume de remessas de manganês para mercados
externos por meio do Terminal Portuário São Luís (TPSL), no Maranhão.
A empresa efetuou recentemente o
embarque de 70.600 toneladas de
manganês, provenientes do estado do
Pará, com destino à China, superando
o volume histórico de envios do minério efetuados pela companhia.
Com a ampliação da capacidade de
embarque, o transporte de manganês
que, até então, era realizado por navios cargueiros da classe Supramax, aptos a deslocar entre 50 mil e 60 mil toneladas de carga, passa a ser feito com
embarcações da classe Panamax, de
maior porte e qualiﬁcados a movimentar mais de 70 mil toneladas de
carga. É a primeira vez que a VLI realiza operações de navios Panamax para
o transporte de minério de manganês
desde o início de suas operações, em
2010. A movimentação do produto até
o
Terminal Portuário São Luís é realizada através da integração com a ferrovia, a partir do município de Marabá-PA.
O aumento do volume de remessas
de manganês – material essencial na
fabricação de ligas metálicas, como
ferro-manganês, usadas na produção
de aço – para o exterior evidencia a
eﬁciência do terminal, operacionalizado pela VLI no Porto de Itaqui. “Nosso objetivo é consolidar o
Terminal Portuário São Luís também
como referência para o embarque de
Minério de Manganês. Em consonância com o poder público e com o empresariado regional, queremos explo-

O SUSPEITO MORREU AO SER BALEADO EM AÇÃO POLICIAL
COM EXPANSÃO, MAIS DE 70 MIL TONELADAS DE CARGAS PODEM SER MOVIMENTADAS
rar cada vez mais as potencialidades
da nossa solução integrada (Terminal-Ferrovia-Porto), gerando eﬁciência, criando e compartilhando mais
valor com os nossos clientes”, destaca
Diego Zanella, gerente-geral Comercial da VLI.

Sobre o Terminal Portuário São Luís

Situado na capital maranhense, o
Terminal Portuário São Luís possui
vantagem competitiva devido à sua
localização estratégica, próxima da
rota com a Europa e os Estados Unidos. Além do manganês, o terminal é
responsável pelo envio de soja, milho
e ferro gusa para outros mercados.

Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso de con-

tribuir para a transformação da logística no país, por meio da integração
de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica
(FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o
descarregamento de produtos ao
transporte ferroviário, e terminais
portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em
Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória
(ES). Escolhida como uma das 150
melhores empresas para se trabalhar
pela revista Você S/A pelos últimos
cinco anos e a primeira colocada do
segmento de Logística e Transporte
em 2019, a VLI transporta as riquezas
do Brasil por rotas que passam pelas
regiões Norte, Nordeste, Sudeste e
Centro-Oeste.

SÃO LUÍS

Vale abre novas vagas de emprego

Na madrugada do último sábado (12), uma mulher foi
esfaqueada, após ter sido mantida como refém dentro
de casa pelo marido, no bairro Vila Nova, em Imperatriz.
De acordo com informações da polícia, o suspeito esfaqueou a mulher e manteve ela presa dentro de casa,
mantendo-a refém. A Polícia foi acionada e chegaram
no local com reforços. Existiu uma negociação mas o
suspeito não cedeu.
Segundo a polícia, ao entrarem na residencia foi visto
o suspeito em cima da esposa efetuando vários golpe de
faca sobre ela. Sem exito na negociação a policia interviu diante do uso da força, que levou o suspeito à óbito.
A vítima foi socorrida, mas acabou não resistindo e
morreu na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O suspeito já tinha passagem pela polícia por feminicídio. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de
Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

CONCURSO DO IBGE

Governo autoriza
seletivo com 6,5 mil
vagas

AS VAGAS SÃO PARA AGENTES DE PESQUISA E SUPERVISORES

A EMPRESAVALE PROCURA PROFISSIONAIS PARA AS FUNÇÕES DE COORDENADOR DE AUTOMAÇÃO E TÉCNICO EM MANUTENÇÃO
LUCIANA GOMES
A Vale anunciou, através da plataforma linkedin, a abertura de novas
vagas de emprego em São Luís.
A empresa procura proﬁssionais
para as funções de coordenador de
automação e técnico em manutenção. Os interessados nas vagas devem
fazer inscrições serão apenas pela internet.
Inscrições
No momento da inscrição o candidato deve preencher os requisitos, selecionando a função que deseja concorrer.
Após selecionar, você é direcionado
para uma nova página onde deve depositar o seu currículo online.

Coordenador de automação

Requisitos
• Nível superior completo em engenharia elétrica
• engenharia elétrica
• engenharia de produção
• engenharia mecatrônica
• engenharia de controle e automação
• engenharia industrial
• Engenharia de Produção
• Sistemas de Informação
• Engenharia de Computação
• Experiência em gestão e liderança
de equipe
• Inglês avançado
• Conhecimentos de instrumentação
(medição, grandezas, atuadores, calibração, etc)

Técnico especializado em
manutenção

Requisitos
• Curso Técnico Completo em Mecânica ou Eletromecânica
• CFT Ativo
• Conhecimento em inspeção de estruturas em equipamentos portuários, tais como correias transportadoras, recuperadoras, empilhadeiras, viradores de vagões, galpões e carregadores de navio
• Experiência em ensaios não destrutivos
• Conhecimento em leitura e interpretação de desenhos técnicos
• Experiência em liderar pequenas
equipes
• Conhecimento em SAP

O Governo Federal autorizou a abertura de processo
seletivo para o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) para 6.500 vagas temporárias.
O edital para abertura da inscrição será divulgado nos
próximos 6 meses e o prazo de duração de contratos deverá ser de 1 ano, podendo ser prorrogado.
As vagas são para agentes de pesquisa e para supervisores, com contratação para 2021. “Os proﬁssionais de
que trata o caput poderão ser contratados a partir de janeiro de 2021 para operacionalização das pesquisas
permanentes de natureza estatística e geocientíﬁca do
IBGE”, Diário Oﬁcial da União.

Conﬁra as vagas previstas:
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TRAGÉDIA

DÍVIDAS

Caminhãodenegociação
estánaMariaAragão

Caminhoneiro morre
esmagado pela carga

PRF

Unidade móvel de atendimento estará na capital maranhense estacionada na Praça
Maria Aragão, no Centro de São Luís, com atendimento das 8h às 13h

A

té a próxima sexta-feira (18),
os clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) de São Luís,
terão a oportunidade de liquidar suas dívidas, com descontos
especiais, diretamente no Caminhão
Você no Azul. A unidade móvel de
atendimento estará na capital maranhense estacionada na Praça Maria
Aragão, na Rua Barão de Itapari, no
Centro de São Luís, com atendimento
das 8h às 13h.

TRATOR CAIU SOBRE A CABINE DO CAMINHÃO NA BR-222
Na manhã do último domingo (13), por volta das
10h20, na BR-222, em Açailândia, cidade distante cerca
de 568 km da capital maranhense, um caminhão do tipo
prancha, que transportava um trator, que saiu da pista
curva, na altura do Km 652.
A carga transportada se deslocou para a cabine do caminhão, deixando o condutor Wallace Nascimento Castro, de 34 anos, preso às ferragens, vindo a óbito no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi necessário a presença de uma guarnição do corpo de Bombeiros, que utilizou o desencarcerador para a retirada do
corpo.

Campanha Você no Azul

O CAMINHÃO DA CAIXA ESTÁ NA PRAÇA MARIA ARAGÃO ATÉ A PRÓXIMA SEXTA-FEIRA
pelo site http://www.caixa.gov.br/negociar.
Além disso, uma novidade da campanha é que, além de poder contar
com toda a rede de agências do banco,
os clientes também encontram os benefícios da campanha Você no Azul
nas unidades lotéricas para valores
Canais de atendimento
Para renegociar a dívida não é pre- até R$ 2 mil. Basta informar o CPF paA Você no Azul abrange 3 milhões ciso nem sair de casa. A Caixa coloca à ra pagar a dívida.
Quem preferir, pode solicitar atende pessoas físicas e 359 mil empresas disposição de seus clientes diversos
dimento pelas redes sociais do banco.
em todo Brasil, sendo que mais da canais remotos.
O cliente pode renegociar seu con- As condições estão disponíveis tammetade dos clientes possuem dívidas
de até R$ 3 mil. O público alvo é com- trato pelo WhatsApp no número 0800 bém pelo Twitter (twitter.com/caixa)
posto por clientes que estejam com 726 0104, opção 3; pelo telefone no e pelo Messenger do Facebook (facedívidas vencidas no montante entre número 0800 726 8068, opção 8, ou book.com/caixa).
R$ 50 e R$ 5 milhões.
As condições variam conforme a
modalidade de crédito contratada e o
período de atraso. Os descontos para
pagamento à vista podem chegar até a
90% do valor da dívida.

CAXIAS

A PRF investiga o motivo que ocasionou a saída de
pista do caminhão, não sendo descartada a possibilidade de velocidade incompatível para o local.

BR-010

PMs desarmam bomba em aeroporto Motociclista morre em acidente

CONDUTOR DO GOL, DE COR VERMELHA, FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE NA BR-010
O ARTEFATO EXPLOSIVO FOI DESARTICULADO PELA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DE CAXIAS
No último sábado (12), por volta das
9h30, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de um objeto semelhante a uma bomba, encontrado na pista do aeroporto, localizada no bairro São Francisco, em Caxias.

área, análise e desarticulação do artefato,
adotando os procedimentos de segurança. “A equipe do Grupo de Operações Especiais é composta por policiais que possuem
um treinamento especíﬁco para atender
ocorrências de maior complexidade e alto
risco, onde se faz necessária a intervenção
com conhecimento técnico diferenciado.
Cabe ressaltar que a ação de desarticulação
do artefato foi exitosa e não houve feridos,”
destaca o Major Daniel Kraieski Pires Lages, Comandante do 2º BPM.

Cabe ressaltar que a ação de
O Grupo de Operações Especiais (GOE),
do 2º BPM, foi acionado e ao chegarem ao
local, comprovaram a veracidade da denúncia.
Os policiais do GOE iniciaram o protocolo de ações, realizaram o isolamento da

desarticulação do artefato
foi exitosa e não houve
feridos

Um grave acidente, na manhã do último domingo, na BR-010, no km 239.7, no
município de Davinópolis, uma colisão
traseira envolvendo um carro e uma moto
acabou deixando uma vítima com lesões
fatais.
Os veículos envolvidos foram um VW
Gol 1.0, de cor vermelha, conduzido por
um jovem de 23 anos, acompanhado pelo
passageiro de 18 anos, e uma Honda NXR150 Bros ES, também de cor vermelha,
que era conduzida por um homem de 45
anos, vítima fatal do acidente.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com base na análise dos vestígios identiﬁcados, foi constatado que
ambos transitavam no sentido crescente
da rodovia, quando, ao tentar realizar ultrapassagem, o Gol colidiu violentamente
contra a traseira da moto.
Após o impacto, ambos os veículos saíram da pista. O motociclista morreu com
o impacto. Uma viatura da Polícia Militar
que passava pelo local acionou o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a PRF, o motociclista preparava-se para entrar na Fazenda Bananal, onde trabalhava, situada cerca de 70 metros
do local do acidente.
O condutor do Gol foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas se recusou,
aﬁrmando ter ingerido bebida alcoólica
durante a noite.
Ele apresentava odor etílico e olhos vermelhos quando a equipe PRF chegou ao
local.
O motorista do Gol, de cor vermelha,
foi encaminhado ao plantão central da
Polícia Civil em Imperatriz, para serem tomadas as medidas cabíveis.
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO

LargodoCarmorecebe
monumentosrestaurados

Sensibilização musical
voltadas para bebês

Espaço que é composto pela Praça João Lisboa, Rua de Nazaré e entorno, recebeu de
volta o busto do frei Carlos Olearo e o relógio, cartões-postais da capital

D

ois monumentos históricos
do Largo do Carmo, o relógio e o busto do frei Carlos
Olearo, que haviam sido retirados pela Prefeitura de São Luis para restauração, voltaram a ocupar
seus lugares no logradouro que passa
por ampla reforma realizada pela Prefeitura por meio do programa São
Luís em Obras.
Outra obra que estava em reparo é
a estátua de João Lisboa, que devido
ao tamanho e peso, foi restaurada no
próprio canteiro de obras. Todos estes
monumentos estão, agora, protegidos
por lonas plásticas, enquanto é ﬁnalizado o restante dos serviços. A obra,
que compreende ainda a reforma da
Praça João Lisboa, Rua de Nazaré e
entorno, conta com a parceria do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e será mais um
presente da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior para população e
para a cidade que, no último dia 08,
completou 408 anos.
“O Centro de São Luís recebe o maior investimento da sua história. Na região estamos readequando e modernizando espaços públicos de extrema
importância para a cidade, o turismo
e a geração de renda. Um exemplo é
esta área que compreende a Praça
João Lisboa, Largo do Carmo e a Rua
de Nazaré, onde está sendo feito um
trabalho amplo de reforma e de restauração, como o famoso relógio em
frente à Igreja do Carmo, que havia sido retirado para reparos e já está de
volta ao seu lugar, assim como o busto

TRABALHO É DIRECIONADO PARA CRIANÇAS BEM PEQUENAS

MONUMENTOS RESTAURADOS SERÃO ENTREGUES APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS
do frei capuchinho Carlos Olearo. Em
breve estaremos entregando toda esta
área, totalmente reformada, para a cidade”, disse o prefeito Edivaldo.
Sobre o restauro do relógio, o presidente do Instituto Municipal da Paisagem Urbana (Impur), Fábio Henrique
Carvalho, disse que prefeito Edivaldo
vai devolver para a população, um relógio totalmente requaliﬁcado que
passa a compor o novo cenário do

Largo do Carmo. Ele pontou que até o
ﬁnal da semana será concluída a
montagem do relógio, que agora ganha novos elementos para dinamizar
o seu funcionamento. “O novo maquinário contempla desde o ponteiro,
numeração, passando pela composição dos quadros laterais, e ﬁnalmente
o funcionamento que será com a tecnologia Tok Mestre, ou seja, funcionamento elétrico e bateria”, completou.

Relógio da João Lisboa foi todo recuperado

O Núcleo de Educação e Relacionamento do Itaú Cultural incrementou ainda mais a oferta de programação
no site da organização, destinada às crianças, e passa a
oferecer, nos dias 3, 10, 17 e 24 de outubro (sábados) oﬁcinas de sensibilização musical para bebês, com Luciana Nagumo. Ela é atualmente diretora da área de musicalização infantil e coordenadora pedagógica do projeto Música e Cidadania, da Escola de Música de Jundiaí.
Essa iniciativa tem como guia o prazer, propiciando um
tempo de qualidade para que bebês e familiares possam
brincar juntos. Luciana propõe uma interação bastante
intima, que proporciona o estreitamento dos vínculos e
a criação de um espaço afetivo, de trocas e aprendizado
lúdico.
Todos os sábados, haverá dois encontros distintos,
um às 9h e outro às 10h, cada um com meia hora de duração e capacidade para até cinco bebês e seus pais ou
acompanhantes. As inscrições para as duas primeiras
oﬁcinas, realizadas nos dias 3 e 10, abrem no dia 16 de
setembro (quarta-feira). Para os dois sábados seguintes,
dias 17 e 24, elas ﬁcam disponíveis a partir do dia 30 de
setembro (quarta-feira) e devem ser feitas pelo site
https://www.itaucultural.org.br/. A atividade é voltada
para bebês de até dois anos, acompanhados dos responsáveis.
IC para Crianças – As atividades voltadas as crianças
e suas familiares não param por aí e contemplam também, dentro da grade do IC para Crianças, vivências
musicais, às segundas-feiras; aulas de criação, às terçasfeiras e quintas-feiras; dança, às quartas-feiras e domingos; teatro, aos sábados, e Expedição Brasiliana, às sextas-feiras. Todas podem ser acessadas pelo site
www.itaucultural.org.br.
e
Youtube
www.youtube.com/itaucultural do Itaú Cultural.

LucianaFeresNagumo
vaiministraras oficinas

LUCIANA FERES É MUSICISTA E MULTINSTRUMENTISTA

APÓS VÁRIOS ANOS SEM FUNCIONAR O RELÓGIO DA PRAÇA JOÃO LISBOA NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS FOI RESTAURADO
No local das obras, já foram concluídos boa parte dos serviços como a
recuperação do piso em mosaico de
pedras de cantaria, bem como o novo
piso do perímetro das praças, que
agora é de granilite (tipo de concreto
de alta resistência) e está passando
por processo de polimento, nesta semana.
Também já foi concluída a instalação dos postes de iluminação, que recuperaram as formas originais, feitas
de ferro fundido, devolvendo as características históricas do logradouro.
Os bancos de madeira e os de concreto foram recuperados e compõem o
ambiente da praça. No aspecto paisagístico, já foi replantada a grama dos
canteiros centrais e no entorno da estátua de João Lisboa.
Ontem (14), as equipes da Prefeitura trabalhavam na recuperação do pavimento de paralelepípedos das vias
no entorno da Praça João Lisboa, isto
é, o trecho da Rua do Sol que vai da
frente do Teatro Arthur Azevedo até a
esquina do prédio dos Correios. Da
mesma forma está ocorrendo no trecho da Rua do Egito, ao lado da agência da Caixa, assim como no trecho da
Rua de Nazaré que liga a Praça João

Lisboa à Praça Benedito Leite.
CONJUNTO ARQUITETÔNICO
Com mais de 12 mil metros quadrados de área, o espaço que compreende a Praça João Lisboa, Largo do Carmo e Rua de Nazaré é uma as regiões
mais antigas da cidade e foi palco de
importantes eventos da história de
São Luís. A reforma estrutural que está ocorrendo no logradouro incluiu,
ainda, toda rede elétrica, hidráulica e
as galerias para escoamento da água
das chuvas, novas luminárias, lixeiras
e bancos. O conjunto também está ganhando nova sinalização turística e
placas contando a história do espaço
e dos monumentos que o compõem.
“Todos os investimentos feitos até
agora, frutos da parceria das ações da
Prefeitura com o IPHAN, têm obtido
sucesso e os resultados estão à mostra. Além do trabalho que está sendo
realizado na revitalização do Largo do
Carmo e Praça João Lisboa, há também as ações que ocorreram anteriormente, como a readequação da Rua
Grande, Praça Deodoro e do Panteon,
entre outras. Importante lembrar que
todas estas obras estão sendo execu-

tadas observando-se os aspectos da
preservação do patrimônio arquitetônico original, harmonizando-se com
as necessidades atuais de mobilidade
e acessibilidade para pessoas com capacidade de locomoção limitada como idosos e portadores de necessidades especiais”, destacou o superintendente do IPHAN no Maranhão,
Maurício Itapary.
A recuperação da região central de
São Luís é uma das prioridades da
gestão do prefeito Edivaldo Holanda
Junior. No início de agosto, a Praça da
Bíblia foi reinaugurada após passar
por ampla reforma. Ainda em agosto,
no dia 22, abrindo as comemorações
pelos 408 anos de São Luís, foi reinaugurado o Parque do Bom Menino. No
início deste mês, também como parte
das comemorações pelo aniversário
da cidade, foi reinaugurado o Estádio
Municipal Nhozinho Santos.
Estão em obras de reforma, ainda, o
Mercado das Tulhas e as praças da Misericórdia e da Saudade, e a Fonte do
Bispo, que está sendo totalmente urbanizada. Todas estas obras serão entregues até o ﬁm do ano, marcando os
408 anos de São Luís como um ano de
grandes obras entregues à cidade.

Luciana Feres Nagumo iniciou os estudos de música
com a mãe, Josette Silveira Mello Feres. Estudou ﬂauta
doce, piano, violoncelo e percepção musical com diversos professores, entre eles, Tânia Lisboa, Cristina Geraldini, Mikhail Malt e Patricia Michelini.Se graduou, com
honra, em Pedagogia, pelas Faculdades de Educação Padre Anchieta, no ano de 1991. De 1990 a 2003, trabalhou
como professora e coordenadora do curso de musicalização infantil da Escola de Música de Jundiaí.
De 2004 a 2006, atuou como professora de música no
Relais Assistantes Maternelles, na França, e entre 2007 e
2009 deu aulas de música para bebês, na cidade de Alcalá de Henares, na Espanha. Atualmente é diretora da
área de musicalização infantil e coordenadora pedagógica dos projetos Música e Cidadania, da Escola de Música de Jundiaí, e ministra curso de formação para professores. Com a programação suspensa desde o dia 17
de março em razão da pandemia do coronavírus, o Itaú
Cultural tem intensiﬁcado a produção de materiais pensados para toda a família, ampliando a produção de
conteúdo para diversos públicos, como podcasts, cursos de EAD e vídeos, no site e redes sociais da instituição
e na Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. Para acessar: www.itaucultural.org.br.
SERVIÇO:
O que? Sensibilização Musical para Bebês – com Luciana Nagumo
Dias 3 e 10 de outubro (sábados), às 9h e 10h
Inscrições a partir do dia 16 de setembro
Dias 17 e 24 de outubro (sábados), às 9h e 10h
Inscrições a partir do dia 30 de setembro
Onde? No site https://www.itaucultural.org.br/
Duração: 30 minutos cada encontro
Capacidade: 5 bebês por encontro
Plataforma de acesso: Google Meet
Classificação: voltado para bebês de até 2 anos

Urgente! Criança de seis anos desaparece em São Luís
Data: 14 de Set de 20 às 15:52

Categoria: Desaparecimento

Sem Comentários
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Uma garotinha de apenas 6 anos de idade, residente da Vila dos Frades no bairro do
Coroadinho, em São Luís está desaparecida as 13h30 de ontem (13).A menina Maria
Gabriela foi vista pela última vez com uma mulher identificada como Núbia, nas
proximidades do Boteco da Vila nas proximidades do Alto do São Francisco.
O sumiço da criança já está nas nas mãos das autoridades competentes. Familiares
pedem que qualquer informação que possa levar ao paradeiro da menina seja através
do número (98) 98557-6175.

Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo Twitter™ e pelo Facebook.

Polícia prende 10 por poluição sonora, bagunça
e desacato em praia de SLZ
Publicado em 14 de setembro de 2020 por gilbertoleda

3

Durante fiscalização realizada neste domingo, 13, nas praias do Olho D’Água, do Meio e Araçagi, a Operação
Harpócrates (Deus do silêncio na mitologia grega) prendeu em flagrante 10 pessoas, sendo nove por prática de poluição
sonora automotiva e uma por desacato a servidor público (no caso, agente policial).
Todos pagaram fiança de R$ 5 mil, estipulada aos presos por prática de poluição sonora. Os equipamentos de som dos
veículos estão apreendidos, sob custódia, na sede do Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão, no Centro.
A operação foi desencadeada nas praias do Olho d’Água, do Meio e Araçagi.
Todos os presos vão responder processo pela prática de crime ambiental (poluição sonora), previsto no artigo 54 da Lei nº
9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais. Devido à poluição sonora, os motoristas também serão multados.

A mobilização teve início às 16h e foi encerrada às 2h da madrugada da segunda-feira, 17. Do Ministério Público do
Maranhão, participaram da ação os promotores de justiça Cláudio Alberto Guimarães (Controle externo da Atividade
Policial) e Reinaldo Campos Castro Júnior (da Comarca da Raposa).
A Operação é realizada pelo Ministério Público do Maranhão em parceria com as polícias civil e militar, Corpo de
Bombeiros e Secretaria Municipal de trânsito e Transporte. Neste domingo, participaram aproximadamente 50 agentes.

Dez pessoas são presas nas praias de SLZ por
desacato e poluição sonora
Publicado em 14 de setembro de 2020 às 18:25 | Comentar
10

Operação Harpócrates nas praias de São Luís

Durante fiscalização realizada neste domingo, 13, nas praias do Olho D’Água, do Meio e Araçagi, a
Operação Harpócrates. (Deus do silêncio na mitologia grega) prendeu em flagrante 10 pessoas, sendo
nove por prática de poluição sonora automotiva e uma por desacato a servidor público (no caso,
agente policial).
Todos pagaram fiança de R$ 5 mil, estipulada aos presos por prática de poluição sonora. Os
equipamentos de som dos veículos estão apreendidos, sob custódia, na sede do Centro Cultural do
Ministério Público do Maranhão, no Centro.
Todos vão responder processo pela prática de crime ambiental (poluição sonora), previsto no artigo 54
da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais. Devido à poluição sonora, os motoristas também
serão multados.

A mobilização teve início às 16h e foi encerrada às 2h da madrugada da segunda-feira, 17. Do
Ministério Público do Maranhão, participaram da ação os promotores de justiça Cláudio Alberto
Guimarães (Controle externo da Atividade Policial) e Reinaldo Campos Castro Júnior (da Comarca da
Raposa).
A Operação é realizada pelo Ministério Público do Maranhão em parceria com as polícias civil e
militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de trânsito e Transporte. Neste domingo,
participaram aproximadamente 50 agentes.

Operação Harpócrates prende nove pessoas por
prática de poluição sonora em praias de São
Luís
Publicado em 14 de setembro de 2020

Durante fiscalização realizada neste domingo, 13, nas praias do Olho D’Água, do Meio e Araçagi, a Operação
Harpócrates. (Deus do silêncio na mitologia grega) prendeu em flagrante 10 pessoas, sendo nove por prática de poluição
sonora automotiva e uma por desacato a servidor público (no caso, agente policial).
Todos pagaram fiança de R$ 5 mil, estipulada aos presos por prática de poluição sonora. Os equipamentos de som dos
veículos estão apreendidos, sob custódia, na sede do Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão, no Centro.
Todos vão responder processo pela prática de crime ambiental (poluição sonora), previsto no artigo 54 da Lei nº
9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais. Devido à poluição sonora, os motoristas também serão multados.
A mobilização teve início às 16h e foi encerrada às 2h da madrugada da segunda-feira, 17. Do Ministério Público do
Maranhão, participaram da ação os promotores de justiça Cláudio Alberto Guimarães (Controle externo da Atividade
Policial) e Reinaldo Campos Castro Júnior (da Comarca da Raposa).
A Operação é realizada pelo Ministério Público do Maranhão em parceria com as polícias civil e militar, Corpo de
Bombeiros e Secretaria Municipal de trânsito e Transporte. Neste domingo, participaram aproximadamente 50 agentes.

MP e PGJ recebem denúncia de “rachadinha” no gabinete de Felipe dos Pneus
Publicado em 14 de setembro de 2020 por Werbeth Saraiva
2

A denúncia de irregularidade e “rachadinha” no gabinete do deputado estadual Felipe dos
Pneus, recebida pelo Ministério Público Estadual do Maranhão (MPMA), está agora sob
responsabilidade do procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau. A
denúncia chegou ao MP através da Ouvidoria. Confira no documento abaixo:

O parlamentar nega que tenha sido denunciado, mas documento é claro ao confirmar a
acusação. “Tendo em vista que há a acusação de ocorrências de eventual irregularidade e
“rachadinha” no gabinete do deputado estadual Felipe dos Pneus, conforme consta na
presente Representação…”, diz o promotor de Justiça, José Ribamar Sanches Prazeres
no documento encaminhado ao procurador-geral de Justiça.

O termo “rachadinha” ganhou força no último ano com a investigação contra Flávio Bolsonaro (sem partido), apontado como líder de organização criminosa que teria usado cargos
públicos para obter vantagens indevidas. Na prática, a “rachadinha” consiste em conceder
vagas no setor público em troca de parte do salário do funcionário.

PODER

Prefeito de Paulo Ramos é
multado após se recusar a
custear tratamento de
criança
0

14/09/2020 14h54 - Atualizado em 14/09/2020 14h54

O prefeito de Paulo Ramos, Deusimar Serra
Silva, foi multado por descumprir uma decisão
judicial.
Segundo documento obtido pelo Blog do Neto
Ferreira, o gestor foi obrigado a custear o
tratamento de saúde uma criança fora da
cidade.
Nos autos, o Ministério Público Estadual afirmou
que a família da criança não tinha condições de
arcar com os custos do tratamento. Desse
modo, o Parquet expediu ao Prefeito de Paulo
Ramos a
Recomendação nº. 08/2018-PJPR e ao
Secretário de Saúde do Município para que
encaminhasse a criança para a cidade de Lago
da Pedra ou São Luís, devidamente
acompanhada de sua mãe, para dar
continuidade ao seu tratamento de vitiligo com médico dermatologista, fornecendo-lhes, para tanto,
as passagens de ônibus, ajuda de custo no quantum necessário para traslados, estadia e
alimentação pelo período de permanência, bem como pagamento de eventuais consultas
particulares, no caso de impossibilidade de tratamento com médico de hospital público.
Também a recomendação solicitou que o Município fornecesse à criança K. V. da S. S. os
medicamentos DREVISAN e TARFIC ou qualquer outro medicamento de que esta necessite no
decorrer dos tratamentos, de acordo com o que for receitado.
À época, a juíza Martha Dayannne Schieman atendeu ao pedido e determinou que o prefeito
tomasse todas as medidas para atender à criança.
Mas a determinação foi descumprida e o juiz Francisco Crisanto de Moura aplicou multa de R$ 1 mil
por dia, podendo chegar a R$ 50 mil.

Justiça Eleitoral determina que prefeito de
Imperatriz exclua postagens em redes sociais
Publicado em 14 de setembro de 2020

A Justiça Eleitoral determinou que o Prefeito de Imperatriz, Assis Ramos (DEM), remova imediatamente as postagens das
suas redes sociais que fazem menção a inaugurações e reformas realizadas pela gestão municipal do dia 14 de agosto
em diante, por configurar promoção de pré-candidatura à reeleição.
Caso não cumpra a determinação, a pena é o pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) por dia de descumprimento da decisão, conforme Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº
23.610/19, devendo assim, remover as publicações e não voltar a fazê-las.
No pedido de liminar, o Partido dos Trabalhadores alega que Assis Ramos é prefeito, pré-candidato à reeleição e tem
praticado conduta vedada a agente público, ao utilizar suas redes sociais, Instagram e Facebook, para divulgar e manter
propaganda institucional do Município nos três meses que antecedem o pleito, ou seja, em período vedado.

