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LAGOA DA JANSEN

Com uma área total de cerca de seis mil metros quadrados e quase duas décadas da revitalização, a Lagoa da Jansen, além de ser um belo cartão postal de
São Luís, é um espaço atrativo para passeios em família, mas também um polo de problemas relacionados a saneamento básico. CIDADES 6 E 7

Cidades da Ilha devem ter
eleições acirradas este ano

Atendimento

São José de Ribamar terá confronto entre grupos de Luis Fernando e Dr. Julinho; em
Raposa, adversários se uniram; e em Paço, profusão de candidaturas deve embolar.
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Ação Resgate
promove
atividades
na praia do
Calhau
Diversos serviços foram oferecidos
durante o evento realizado pelo Caps
AD e Polícia Civil, como teste de glicemia, HIV, hepatite, sífilis, Covid19, aferição de pressão, atividades físicas e yoga. CIDADES 8

Revista

Podcast detalha
números do Monitor da
Violência no Maranhão

Semanas da moda
retornam mais
digitais que físicas

Cerco na Ilha
Ouça pelo
celular ou em
oestadoma.com/491329

Faccionados
são presos
durante
operação
policial

COLUNA DO SARNEY
Todo poder à vacina

A

vacina é o único socorro de esperança contra a ameaça da Covid. Já falei
mais de uma vez do cálculo de Malthus sobre a expansão da Humanidade e da
narrativa que Jared Diamond faz da ascensão e queda das civilizações: nos cenários,
guerras e germes. A história das pragas é
uma desgraça: desde as sete pragas do Egito, que são dez, o que se vê são as populações dizimadas. Dizimadas não: o decimatio castigava um em cada dez soldados, mas
as pestes sempre foram mais radicais. A praga de Justiniano matou mais da metade da
Humanidade; a peste negra, um quarto.
Para uma doença virar epidemia ou pandemia, ela precisa ser contagiosa e viajar.
Assim nossas cidades marítimas não escaparam da reviravolta da natureza - pois é isso o que acontece quando mexemos com
o meio ambiente, mesmo na “inocente” domesticação de rebanhos. Varíola, gripe, malária, dengue, febre amarela, SARS passaram por aqui. Houve a gripe suína, que era
em parte aviária, mas tinha até fragmentos
dos vírus da gripe espanhola; esta, com bagagem de 100 milhões de mortos, matou
Rodrigues Alves, que acabara com a febre
amarela; doença que o africano Aedes aegypti trouxe em 1685/6 para Recife e Salvador; mosquito que nós erradicamos duas

A GENTE
CONTA...
Alana Karen
Rodrigues,
idealizadora
do Instituto
Diante de Todos
PÁGINA 2

vezes, mas continua matando com a dengue. A colheita das pragas é grande, e temos
algumas vitórias e muitas derrotas. A maior,
o impaludismo, nos bate há 10 mil anos.
O Brasil tinha uma história de vacinação.
A primeira foi em 1804. Em 1811 tivemos
mesmo uma Junta Vacínica. Com o uso direto do vírus ativo, acontecia de ser pior que
o soneto. Um século depois, Rodrigues Alves chamou Osvaldo Cruz, jovem médico
a quem não conhecia, para acabar com a
febre amarela e a varíola. A imprensa, um
grupo de médicos negacionistas e alguns
conspiradores militares ficaram contra ele.
Consideravam absurdo que os mata-mosquitos pudessem entrar nas casas para acabar com o Aedes.
A Lei nº 1.261/1904 tornou obrigatória a
vacina contra a varíola. A conspiração positivista, que faria chefe da ditadura a Lauro Sodré, partiu para a ação. Revoltou-se o
Rio de Janeiro. O dia 14 de novembro foi de
conflito armado. O governo dominou, com
dificuldade, a situação. Na discussão do pedido de estado de sítio, Rui Barbosa, nosso
maior intelectual, numa posição incompreensível, ataca: “Não tem nome, na categoria dos crimes do poder, a temeridade, a
violência, a tirania a que ele se aventura…
a me envenenar, com a introdução, no meu

sangue, de um vírus… condutor da moléstia, ou da morte.” E apoia o governo, elogia
o desbaratamento do golpe!!!
No Maranhão a história é outra. Cláudio
Amaral Júnior, grande nome da vacinação
no país, conduziu a campanha que em oito meses erradicou a varíola. Fiz o possível
para ajudá-lo: acionei a estrutura das escolas comunitárias “João de Barro”, fazíamos
os “Comícios da Saúde”, 15 dias de campanha preparatória e promovi a “vacinação
num só dia”. Na Praça João Lisboa vacinamos 40 mil pessoas de uma levada, trabalhando até meia-noite. Essa experiência foi
levada por ele e pela OMS - Organização
Mundial da Saúde - para outros países.
Contra a Covid o caminho é claro: precisamos da vacinação em massa, alcançando indiscriminadamente dos mais ricos aos
mais pobres. O Brasil tem instituições que
são capazes de produzir rapidamente as vacinas que tenham sucesso. Aqui no Maranhão temos que nos preparar para aplicar
as vacinas. Levantar voluntariado, treinar e
organizar equipes, fazer um trabalho coordenado com os municípios, chegar aos povoados mais remotos.
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Dino tem dado sinais
nos bastidores que
sugerem se envolver nas
eleições em SL. POLÍTICA 3
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Bolsonaro visita municípios
produtores de soja no MT
Aos gritos de “mito!”, presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) participou da entrega simbólica de
títulos de propriedades rurais a agricultores familiares da região, no aeroporto Adolino Bedin, na cidade de Sorriso
Alan Santos/PR

SINOP (MT)
m evento no norte de
Mato Grosso nesta sextafeira (18), o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido)
parabenizou os produtores agrícolas que não ficaram em casa durante a pandemia de Covid-19 e
"não entraram na conversinha
mole de ficar em casa".
"Vocês não pararam durante a
pandemia. Vocês não entraram na
conversinha mole de fica em casa.
Isso é para os fracos", disse a uma
plateia de produtores rurais e
apoiadores em Sorriso, no norte
do estado.

E

Presidente foi
recebido aos
gritos de “mito!”
Presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu homenagem do Agronegócio na cidade de Sinop (MT)

Bolsonaro
inaugurou fábrica
de etanol

Aos gritos de "mito!", Bolsonaro
participou da entrega simbólica
de títulos de propriedades rurais
a agricultores familiares da região,
no aeroporto Adolino Bedin, em
Sorriso.

ARREMETEU
Em meio à fumaça das
queimadas da região de
Mato Grosso, o avião do
presidente Jair Bolsonaro
precisou arremeter antes de
pousar em Sinop. "Meu
avião arremeteu pela
segunda vez na minha vida.
A visibilidade não estava
boa. Estamos vendo focos de
incêndio pelo Brasil, isso

acontece há anos", afirmou
Bolsonaro em inauguração
solene de uma usina de
etanol de milho da Inasa,
que opera há cerca de um
ano. Bolsonaro não
mencionou medidas de
combate ao incêndio, cujos
focos explodiram na região
do Pantanal e em outros
biomas neste ano.

Antes, o presidente fez parada
em uma inauguração simbólica de
uma fábrica de etanol de milho,
que funciona há mais de um ano
no município de Sinop. Lotado de
apoiadores envoltos em bandeiras
do Brasil, o evento foi considerado
uma homenagem do setor ruralista
ao presidente.
Antes de pousar no solo matogrossense, seu avião arremeteu
devido à fumaça que toma conta
da região, embora não haja foco
de incêndio específico nos dois
municípios em que visitou neste

STF: Aras contra pensão e
aposentadoria a ex-gestores

momento.
Bolsonaro recebeu agricultores para entregar os títulos no
palco. Muitos não usavam máscara. Em tom eleitoreiro à base de
eleitores ruralista, ele substituiu
seu slogan de campanha para:
"Deus acima de tudo, Mato
Grosso acima de todos".
"Vocês estão de parabéns, vocês
são nosso orgulho", disse, emendando que a viagem ao estado lhe
serviu para "entender da influência estrangeira nessa região", sem
dar detalhes.
Destravar
Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, reiterou que o governo
vai destravar os nós logísticos da
região, dando ênfase à BR-163, uma
das principais rotas de escoamento
de grãos do Centro-Oeste, que liga
a região a portos.
"A nossa responsabilidade é dar
a logística. Em novembro, vamos
assinar o contrato da ferrovia [de
Integração] Centro-Oeste. Estamos
trabalhando para resolver as questões da BR-163", afirmou.
A organização não tinha dados
sobre o número de presentes em
Sorriso. No evento anterior, a 85km
dali, a estimativa era de cerca de
2.000 pessoas, dentre apoiadores,
políticos e agropecuaristas. A região produz soja, milho, gado, feijão e algodão.
Em nenhuma das duas ocasiões,
o presidente mencionou ações de
combate aos focos de incêndio que

ENTREVISTA

atingem o Pantanal e outros biomas brasileiros. Apenas afirmou
que isso acontece há vários anos.
Sinop e Sorriso ficam na Amazônia Legal, onde paira uma névoa
de fumaça mesmo sem a presença
de fogo nas fazendas próximas. É
possível sentir cheiro de queimado
mesmo no interior dos estabelecimentos.
Já no Pantanal, setembro de
2020 será o mês com maior número de queimadas já registrado
na história, de acordo com dados
do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
Com explosão dos focos de
calor em agosto e setembro, o
Inpe registra mais de 15,8 mil
focos no Pantanal desde o início
do ano, o maior número no período desde 1999, quando iniciou
o monitoramento. O primeiro semestre foi o de maior número de
queimadas para o bioma, com
2.534 focos de incêndio, aumento
de 158% em relação ao mesmo
período de 2019.
Agravada por um período de
seca na temporada de chuvas, a situação está descontrolada mesmo
diante da atuação de brigadistas.
Além de chuva abaixo da média
para o período, as temperaturas aumentaram na região do bioma,
com ventos que já vieram de regiões secas e quentes.
A Dema (Delegacia de Meio
Ambiente) do estado investiga a
ação humana para a alta nas
ocorrências. 

Divulgação

No pedido, procurador-geral sustenta que a interpretação do STF - que declarou o pagamento dos
benefícios inconstitucional em diversas ocasiões - deve passar a valer para todo o território nacional
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

BRASÍLIA
O procurador-geral da República, Augusto Aras, encaminhou ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
na sexta-feira (18), uma ação
contra leis estaduais que garantem pensões e aposentadorias especiais a ex-governadores e seus
dependentes.
No pedido, a Procuradoria sustenta que a interpretação do STF
- que declarou o pagamento dos
benefícios inconstitucional em diversas ocasiões - deve ser fixada
como uma espécie de jurisprudência, para que passe a valer em
todo o território nacional. A argumentação é de que não pode haver diferenças entre as regras vigentes nos Estados e que, em última instância, a prática causa
prejuízos 'vultuosos' aos cofres
públicos.
O PGR também apontou “vultosos prejuízos aos cofres estaduais” com despesas previdenciárias.
"É inegável que a reiterada prática de atos inconstitucionais que
resultam no pagamento de pensões a ex-governadores e a seus
dependentes, como decorrência
do mero exercício de cargo eletivo e/ou distintos dos previstos no
regime geral de previdência social,
causa vultosos prejuízos aos cofres estaduais, a exigir a imposição
de decisão de caráter amplo, geral
e da forma mais abrangente possível, que somente se pode alcançar por meio da ADPF", diz um
trecho do pedido.
O chefe do Ministério Público
Federal (MPF) afirma, ainda, que
o tratamento 'privilegiado' aos
ex-governadores contraria os
princípios republicano, da igualdade, da moralidade e da impes-

Hertz Dias abre
série de entrevistas
na Mirante FM
Hertz Dias, candidato a
prefeito de São Luís pelo PSTU,
abriu na sexta-feira (18), a rodada de entrevistas no Jornal
da Mira, da Mirante FM. Aos jornalistas Nynrod Weber, Clóvis
Cabalau e Carla Lima, com participação do jornalista Pedro
Sobrinho, ele disse ser contra o retorno das aulas nas escolas
da rede pública municipal e estadual por conta da pandemia
do novo coronavírus, enquanto não houver vacina. “A
proposta do PSTU é a garantia do isolamento social com
renda para a família”, afirmou.

A argumentação de Aras é de que não pode haver diferenças entre as regras dos estados brasileiros

PGR citou
‘vultosos prejuízos’
aos estados
Aras vê
tratamento
privilegiado
Seis estados ainda
pagam benefício a
ex-governadores

soalidade e que, ao conceder os
benefícios, os Estados usurpam a
competência da União para dispor sobre normas gerais de previdência social.
"É inadmissível a elaboração
de leis imorais, cujo propósito seja privilegiar alguns poucos indivíduos. Benesses dessa natureza,
aliás, costumam ter destinatários
certos e determináveis, o que,
ademais, implica contrariedade
ao princípio da impessoalidade",
disparou.
Sem previsão
Outro ponto levantado por Aras é
que não pode haver benefício em
nível estadual quando a Consti-

tuição Federal não prevê o mesmo
tratamento para autoridades nacionais.
"Nem mesmo a autonomia dos
estados ou sua competência concorrente em matéria de previdência social permite a inovação jurídica mediante a criação de pensão, de natureza graciosa, sem previsão semelhante na legislação federal, tampouco na Constituição",
afirma.
Segundo a ação protocolada
nesta semana no Supremo, os Estados do Acre, Santa Catarina,
Amazonas, Minas Gerais, Rondônia e Paraíba ainda estão entre os
que pagam benefícios a seus exgovernantes. 
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Eleição deve ter disputas
acirradas nos municípios De cabeça na campanha
da Região Metropolitana E
São José de Ribamar terá novo confronto entre grupos de Luis Fernando
e Dr. Julinho; em Raposa, adversários se uniram; Paço tem vários nomes
Fotos/Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editora de Política

s eleições para prefeito
deste ano devem ser
acirradas nos três municípios que formam a
Grande Ilha junto com a capital,
São Luís. Em São José de Ribamar,
em Raposa, e em Paço do Lumiar
o desenho atual das disputas
aponta para corridas sucessórias
em um franco favorito.
Na cidade balneário, segundo
maior colégio eleitoral da Região
Metropolitana de São Luís, os
eleitores voltarão a experimentar
uma disputa entre duas das principais lideranças da história da cidade: os ex-prefeito Dr. Julinho,
que oficializou candidatura pelo
PL, e Luis Fernando Silva, hoje secretário do governo Flávio Dino
(PCdoB), e que decidiu entrar de
cabeça na campanha do atual
prefeito da cidade, Eudes Sampaio (PTB).
O candidato do PL chega à campanha depois de resolver um sério
problema de ordem judicial: condenado no Tribunal de Contas do
Estado (TCE) por contas irregulares referentes a sua passagem pela
Maternidade Benedito Leite, ele
chegou a ter candidatura barrada
em eleições anteriores.
Os adversários sustentavam que
ele seguia inelegível para 2020, mas
no início deste ano, em julgamento no próprio TCE, Dr. Julinho conseguiu reverter a decisão que o impedia de disputar eleição e, agora,
entra apto a concorrer.
Já Eudes Sampaio aposta em
marcas da sua gestão como mote
para vencer a disputa. Nos últimos

A

Ponto a mais
Dr. Julinho (PL) e Eudes Sampaio (PTB) - com apoio de Luis Fernando - devem polarizar em Ribamar

meses, ele deu início a um programa de escutas comunitária na tentativa de aproximar a gestão da população. A oposição, contudo, o critica e afirma que a iniciativa tem
cunho eleitoral.
Vice
O petebista também acredita na
força do seu vice, Thiago Fernandes. Ex-secretário de Saúde do Município, o advogado é visto por aliados de Sampaio como um trunfo
na eleição deste ano.
Um terceiro nome que figura na
disputa é o do ex-deputado estadual Jota Pinto. Filiado ao PDT no
início do ano, ele chega para a eleição em Ribamar com a força do

apoio do senador Weverton Rocha
(PDT) e após boas votações na cidade em eleições para a Assembleia Legislativa.
Corrupção
Um quarto candidato a prefeito de
São José de Ribamar viu seu nome
envolvido em uma investigação de
combate à corrupção durante a semana.
Beto das Vilas, do PV, é presidente da Câmara Municipal, e foi
alvo de mandado de busca e
apreensão cumprido pela Polícia
Civil na quinta-feira (17), por meio
da Superintendência Estadual de
Combate à Corrupção (Seccor).
De acordo com a Polícia Civil,

feita que, apesar de haver cumprido apenas um mandato inteiro,
não pode concorrer à reeleição
porque, no mandato passado,
quando perdeu a eleição, chegou
a assumir a gestão após a cassação do prefeito eleito, Clodomir

esta foi a segunda fase de uma operação que investiga a prática de
fraudes licitatórias e peculato, que
podem ter gerado prejuízo de R$
300 mil aos cofres públicos.
“De acordo com a investigação,
os valores são decorrentes, principalmente, da contratação irregular
de supostos serviços odontológicos e de assessoria em licitações. A
primeira fase desta operação ocorreu em 02.06.2020, quando a Seccor realizou uma busca e apreensão na sede da Câmara Municipal
de São José de Ribamar”, dizia uma
nota da Polícia Civil emitida no dia
da operação.
O quinto candidato na cidade é
o advogado Edson Júnior (MDB).

dos Santos.
Neste ano, em vez de lançar
candidato, o grupo da prefeita, comandado pelo pai dela, José Laci,
decidiu aliar-se ao grupo de Eudes
Barros, que será o candidato a
prefeito pelo PL.

O acordo foi firmado num café
da manhã, ainda em julho, na residência do presidente da Câmara, vereador Beka Rodrigues
(PCdoB).
Eles disputarão o mandato na
eleição deste ano contra as candidatas Ocileia Fernandes (PSDB),
filha do ex-prefeito Onacy Vieira
Carneiro, o Paraíba, e Andréa da
Colônia, que confirmou sua candidatura pelo PSD.

Paço do Lumiar tem profusão de
candidatos após saída de Dutra
Comunista sofreu AVC em julho do ano passado e, desde então, perdeu o comando do Município; ele
tentou retornar ao poder e ensaiou uma candidtaura, mas não oficializou e abriu caminho para a vice
Divulgação

A saída do prefeito Domingos Dutra (PCdoB) do cenário político
após graves problemas ocasionados por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em julho do
ano passado, abriu caminho para
uma profusão de candidaturas em
Paço do Lumiar.
O comunista elegeu-se prefeito
em 2016, mas está fora do comando do Município desde o problema
de saúde. Ele chegou a tentar reassumir o posto após deixar o hospital, em março deste ano, mas, a pedido do Ministério Público e por
decisão da Câmara de Vereadores,
foi mantido de licença.
Mais recentemente, em julho de
2020, Dutra informou ao PCdoB
que disputaria a reeleição na cidade, o que não se confirmou.
Num comunicado, ele afirmava
à direção municipal da legenda
que, como atual prefeito eleito, ti-

10 partidos: PDT, Patriota, DEM, PP,
Avante, Cidadania, Republicanos,
PSD, PTC e PMB.

Dutra tentou reassumir prefeitura, mas foi impedido pela Justiça

nha o direito à reeleição e, assim
solicitava informações sobre a convenção municipal da sigla.
Com Dutra fora do caminho, a
gestão de Paço ficou sendo exercida pela vice-prefeita, Paula da Pindoba (SD), que já confirmou em
convenção sua intenção de con-

Por falar em Flávio Dino (PCdoB), ele comemorou nos últimos dias o
resultado de mais uma pesquisa eleitoral para presidente da República.
Realizada pelo Poder Data – ligado ao portal Poder 360 – o levantamento mostra o comunista com 4% das intenções de voto.
Um número bem baixo, mas já maior que os 3% da última consulta realizada pelo mesmo instituto de pesquisa.

Suspensa I
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF),
derrubou a eficácia da Lei 11.298/2020 que suspendia, por 90 dias, o pagamento de contratos de crédito consignado de servidores públicos estaduais e municipais, e de empregados públicos e privados, do Maranhão,
em decorrência da pandemia da Covid-19.
O magistrado é o relator da matéria.
No despacho, ele atendeu a um pedido liminar da Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif).

Suspensa II
O ministro acatou, pelo menos por ora, o entendimento de que a lei
estadual “teria invadido competência privativa da União para legislar sobre direito civil, política de crédito, bem como a violação da iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo”.
Proposta pelos deputados Adriano Sarney (PV) e Helena Duailibe (SD),
a lei havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa, como meio de minimizar impactos financeiros para servidores e funcionários da iniciativa
privada com prestações de empréstimos a pagar.

Sem título?

Raposa testemunhará eleição com
união de antigos adversários políticos
Se em São José de Ribamar a campanha deve exacerbar a disputa
entre antigos adversários políticos, na cidade de Raposa os opositores se uniram.
A eleição deste ano marca o fim
da gestão Talita Laci (PCdoB), pre-

mbora já tenha se manifestado publicamente
anunciando que não se envolverá na campanha eleitoral
a favor de nenhum candidato na disputa pela Prefeitura
de São Luís, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
tem feito, nos bastidores, movimentos que sugerem
exatamente o contrário.
Fontes do Palácio dos Leões confidenciaram à coluna nesta
semana que o comunista não apenas apoia, como está “de
cabeça” na campanha do candidato do PCdoB na capital, o
deputado federal Rubens Júnior.
Dino está, por exemplo, a par
de toda a estratégia de mídia da
candidatura do seu pupilo, e do
avanço das conversas com
Flávio Dino tem
lideranças políticas da cidade.
movimentado-se
E ele não tem apenas
recebido informações sobre
de modo a ajudar
isso, como opinado sobre os
seu candidato
rumos da campanha do
comunista.
a prefeito em
A postura pegou muita gente
São Luís
de surpresa, e pode ser
determinante para mudanças
de rumo no panorama das
candidaturas do bloco de candidatos ligados ao Palácios e que,
de alguma forma, almejam levar a eleição para um segundo
turno.
Além disso, coincide com a decisão do ex-presidente Lula de
chancelar o apoio do PT a Rubens Júnior – o petista até mesmo
já gravou vídeo a favor do comunista e fez referência a sua
candidatura nas redes sociais.
O apoio que tinha tudo para ser velado, parece que será
escancarado.

correr à reeleição. Ela conta com o
apoio de grande parte do governo
Flávio Dino (PCdoB).
A prefeita em exercício tem
mantido uma disputa acirrada
contra o advogado Fred Campos,
candidato pelo PL e que confirmou
em seu palanque o apoio de outros

De volta
Quem também confirmou candidatura foi o ex-prefeito Gilberto
Aroso, pelo MDB, que espera questionamentos sobre sua situação
eleitoral.
O ex-gestor chegou a ser condenado por improbidade administrativa em segunda instância. Em tese,
estaria inelegível, mas conseguiu reverter decisão desfavorável no âmbito cível, aguardando, ainda, possível vitória em instância criminal.
Uma quarta candidatura foi
lançada pelo Partido Social Cristão (PSC): a sigla oficializou em
convenção, na noite de quartafeira (16), o nome da professora
Karla Maria como candidata a
prefeita. 

Situação inusitada na campanha para prefeito em Bacabeira: o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que o ex-prefeito José Venâncio Correa Filho, o Venancinho, candidato do DEM, está com o título
de eleitor suspenso.
A consulta é pública e foi feita na sexta-feira (18), após a convenção do
DEM confirmar os nomes de Venancinho e Tchabal como candidatos a
prefeito e vice no município.
O motivo da suspensão não é informado no site. Sem título não se vota, nem se pode ser votado.

Sem campanha
Atendendo a pedido do Ministério Público Eleitoral, a Justiça determinou que os pré-candidatos a prefeito de Penalva, o atual Ronildo Campos e o ex-prefeito Edmilson Viegas, se abstenham de realizar, até 26 de
setembro, passeatas, carreatas, comícios ou eventos assemelhados.
Os pré-candidatos devem se abster também de veicular jingles, frases
e mensagens nas redes sociais que induzam à captação antecipada de votos, procedendo a exclusão imediata das peças de suas redes sociais.
Em caso de descumprimento, foi estabelecido o pagamento de multa
pessoal no valor de R$ 50 mil.

DE OLHO

R$ 53 mil

é valor da multa mínima para quem divulgar pesquisa
eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral no ano da
eleição.

Comida
O Governo do Maranhão manifestou-se na sexta-feira (18), sobre a liderança do ranking da fome no Brasil.
De acordo com dados do IBGE, coletados entre junho de 2017 e julho
de 2018, e divulgado na quinta-feira (17), no Maranhão 66,2% estão em
situação de insegurança alimentar.
Segundo o Executivo, contudo, mais de 4 milhões de refeição são entregues mensalmente, desde 2015, a maranhenses à beira da fome.

E MAIS
• O juiz Francisco Soares Reis Junior, da 19ª Zona Eleitoral de Timon, puniu a divulgação, em grupo de WhatsApp, de pesquisa eleitoral irregular
feita para beneficiar um candidato.
• Para 70% dos eleitores brasileiros, o ex-presidente Lula não deve voltar às
urnas em 2022, aponta pesquisa do instituto Paraná.

• A revista Forbes apontou em reportagem desta semana que o maranhense
Ilson Mateus está entre os 10 mais ricos do país, com fortuna avaliada em
R$ 20 bilhões.

POLÍCIA

O Estado do Maranhão São Luís, 19 e 20 de setembro de 2020. Sábado/Domingo

Vinte faccionados presos
durante operação Parque
Seguro na Grande Ilha
Criminosos recebiam ordem de custodiados do Complexo Penitenciário de
Pedrinhas para realizar diversos crimes em bairros como Parques Vitória e Jair
s Polícias Militar e Civil realizaram a operação“Parque
Seguro” na manhã de sexta-feira (18), na Grande Ilha
e desarticularam um bando criminoso suspeito de receber ordem dos custodiados do Complexo Penitenciário
de Pedrinhas para realizar crimes, principalmente, no Parque Jair, Parque Vitória, Novo Horizonte e bairros adjacentes. No decorrer do cerco policial,
um total de 20 faccionados foram presos em cumprimento de ordem judicial. Foram apreendidos entorpecentes, armamento, dinheiro, veículos, munições e caderno de contabilização da
venda de droga.
O delegado Carlos Damasceno,
um dos coordenadores da operação,
informou que nessa localidades vários crimes, inclusive, contra o patrimônio público, tráfico de droga e homicídios estavam ocorrendo no decorrer destes últimos meses. A polícia começou a investigar e constatou
que havia “faccionados” recebendo
ordens de Pedrinhas para realizar esses atos criminosos.

Divulgação

A

Um dos criminosos presos na operação das polícias Civil e Militar na Ilha

Ainda ficou constatado que os assaltos e a venda de droga, segundo o
delegado, tinham o objetivo de adquirir dinheiro para financiar outros
tipos de ações criminosas e uma delas era a aquisição de arma de fogo.
Já, a maioria dos homicídios era resultado de punição por faccionados

deverem as “bocas de fumo”.
Operação
Carlos Damasceno declarou que no
decorrer da investigação foram identificados 23 integrantes dessa organização criminosa e tiveram a prisão solicitada ao Poder Judiciário. Na sexta-

Preso um dos “cabeças” do
tráfico do bairro Bacuri
Criminoso conhecido como Alan da Conceição de Oliveira foi abordado
durante cerco policial da operação Farisaico, realizada em Imperatriz
Alan da Conceição de Oliveira, que é
considerado como um dos “cabeças”
do tráfico no bairro Bacuri, em Imperatriz, foi preso durante a operação Farisaico, ocorrida no último dia 17. A polícia ainda apreendeu uma quantidade de crack, que é avaliada em torno de

R$ 8.500, e uma quantia de R$ 2.319, 50.
O delegado Carlos César Andrade
informou que o cerco policial teve como objetivo cumprir ordem de mandado de busca e apreensão. No decorrer de uma revista na residência do
detido, os policiais apreenderam crack

e o dinheiro como também bilhetes
de um custodiado da unidade prisional dessa cidade, que responde pelo
crime de tráfico de entorpecente.
Para o delegado, esse detido é um
dos “cabeças” de uma organização criminosa que está atuando nesse bair-

feira, (18), os policiais militares e civis
realizaram a operação Parque Seguro
com o objetivo de desarticular esses
quadrilheiros. O ponto de base desse
cerco foi no Comando-Geral da Polícia Militar, no Calhau.
Os policiais se deslocaram até o
Parque Jair, Parque Vitória e bairros
adjacentes e conseguiram prender
vários faccionados, e apreenderam
droga, dinheiro, carros, motos, munições, armas de fogo e caderno de
anotação da contabilidade da venda
de entorpecentes. O delegado contou que alguns mandados de prisão
também foram cumpridos dentro do
Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Foram 19 mandados de busca
e apreensão.
Carlos Damasceno disse que um
dos presos, identificado como Dadau,
havia deixado Pedrinhas há três dias e
estava utilizando tornozeleira eletrônica. “O Dadau é ‘torre’ da facção e
mesmo preso emanava ordem para os
criminosos”, explicou o delegado. 
Integra em o estadoma.com/491362

Polícia investiga
possível “guerra”
entre ciganos
Três ciganos foram presos este mês, residentes em
Balsas (MA), Uruçui e Ribeiro Gonçalves (PI)
As Policias do Maranhão e do Piauí investigam uma “guerra” entre ciganos
e, somente neste mês, já ocorreram
três prisões. Segundo a polícia, essa
rivalidade começou desde o ano de
2007, no estado de Goiás, com mortes de ciganos.
Ainda de acordo com a polícia, no
decorrer desta semana foram presos
em flagrante os ciganos Tiago da Silva Queiroz e Joanilson Santos Feitosa, na cidade de Balsas, com arma de
fogo e acusados de fazer parte dessa
guerra. A polícia tomou conhecimento da situação após a circulação
de vídeos em que os grupos rivais de
ciganos trocam ameaças de morte.
Em um dos vídeos, um cigano
aparece sequestrado em um veículo,
de marca e placas não identificadas,
sob a mira de uma arma de fogo. Essa vítima teria sido abordada na cidade piauiense de Ribeiro Gonçalves e
sendo libertada em uma área de matagal, em Balsas.
Investigação
Durante a investigação, a polícia
constatou que uma parte dos ciganos estava morando nas cidades de
Uruçuí e Ribeiro Gonçalves, extremo
sul do Piauí, enquanto, os ciganos rivais residindo a pouco tempo na zona rural de Balsas.

Rivalidade entre
ciganos dura
mais de 10 anos
Conflito já resultou
em diversos
assassinatos
O delegado da Polícia Civil do
Piauí, Célio Campos, disse que
na semana passada foi presa
uma cigana, em Uruçuí."Eles
descobriam que os seus rivais estavam em Uruçui, então, vieram
para realizar homicídios, mas, a
polícia ficou sabendo do caso. Os
homens conseguiram fugir em
direção ao mato e, apenas, uma
cigana foi presa”, explicou Célio
Campos.
Ainda de acordo com o delegado, a rivalidade entre os grupos de
ciganos já dura mais de 10 anos e
já resultou em diversos assassinatos. "A cigana disse que essa disputa existe desde o ano de 2007 e
começou no estado do Goiás. O
grupo rival teria matado a irmã
dela e o cunhado como também
há três meses assassinou o marido dela”, contou o delegado. 

Divulgação

ro, principalmente, no Mercadinho.
“Esses criminosos estão tirando o sossego de clientes e donos dos pontos
comerciais dessa localidade”, frisou
Carlos César Andrade.
Dupla presa
Na capital foi presa ontem uma dupla
criminosa, que segundo a polícia, acusada de assaltar uma clínica, localizada no bairro do São Francisco.
O major Clodoaldo, do 8º Batalhão
da Polícia Militar, declarou que os criminosos fizeram um arrastão na clínica como ainda fizeram funcionários e pacientes reféns, logo após, conseguiram fugir, mas foram presos. 
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Crack foi apreendido durante ação de combate ao tráfico em Imperatriz

Mundo

Autoridades de Madri
determinam isolamento
parcial em áreas pobres
Acesso a parques e áreas públicas será restringido, as reuniões serão limitadas a seis
pessoas e os estabelecimentos comerciais terão que fechar até as 22h nestas áreas
Reuters

MADRI
O governo regional da capital espanhola Madri determinou um isolamento em algumas áreas mais pobres da cidade e seus arredores que
abrigam cerca de 850 mil pessoas depois de uma disparada de infecções de coronavírus.
A líder regional Isabel Diaz
Ayuso disse nesta sexta-feira que
a circulação entre e dentro das
áreas de seis distritos muito afetados será restringida, mas que as
pessoas não serão impedidas de
ir trabalhar na região mais duramente atingida da Espanha.
O país tem 620 mil casos de coronavírus, o maior número da Europa Ocidental.
Os moradores dos distritos mais
pobres de Madri disseram na manhã
desta sexta-feira que se sentem abandonados e estigmatizados e que
temem que novas restrições os privem de sua fontes de renda.
Ayuso, que foi criticada por
dizer nesta semana que “o estilo

Espanha tem 620 mil casos da Covid-19, maior número da Europa

de vida dos imigrantes” tem parte
da culpa pela disparada de casos,
disse que as áreas foram escolhidas porque os níveis de contágio
ali excederam 1.000 para cada 100
mil pessoas.
“Precisamos evitar o lockdown,
precisamos evitar o desastre econômico”, disse Ayuso em uma coletiva de imprensa.
“Não achamos que é hora de

restringir todos os cidadãos, mas
de aplicar medidas em áreas que
identificamos perfeitamente.”
O acesso a parques e áreas públicas será restringido, as reuniões serão limitadas a seis pessoas e os estabelecimentoscomerciais
terão que fechar até as 22h nestas áreas.
A desproporção entre áreas mais pobres e mais ricas está no cerne de um debatetensonaEspanhasobrecomoconter

oaumentodenovoscasosdecoronavírus.
Segunda onda
O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, disse que é
inevitável o país ter uma segunda
onda de coronavírus e que, embora não queira um segundo isolamento nacional, o governo pode
ter que impor novas restrições.
Há rumores de que o Reino
Unido cogita adotar um novo isolamento em todo o país, já que os
casos novos de Covid-19 quase
dobraram para 6 mil por dia, as
internações aumentaram e as
taxas de infecção dispararam em
partes do norte da Inglaterra e em
Londres.
“Agora estamos vendo uma segunda onda chegar.. temo que
será absolutamente inevitável a
vermos neste país”, disse.
O aumento acentuado de casos
britânicos significa que o governo
precisa continuar sendo vigilante
em tudo, e ele não descartou a adoção de medidas adicionais. 

China faz crítica a
secretário dos EUA
por “arrogância”
Embaixada da China no Suriname acusou o
secretário Mike Pompeo de “difamar” Pequim
SURINAME
A embaixada da China no Suriname
acusou o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, nesta
sexta-feira de “difamar” Pequim depois que o diplomata mais graduado de Washington criticou as práticas de empresas chinesas durante a
primeira parada de sua viagem a
quatro países sul-americanos.
Em um evento conjunto com o
recém-eleito presidente do Suriname, Chan Santokhi, na quinta-feira,
Pompeo contrastou “a qualidade
dos produtos e serviços de empresas privadas americanas” com os de
empresas chinesas, que ele disse
nem sempre competirem em uma
“base justa e igualitária”.
“Vimos o Partido Comunista Chinês investir em países, e tudo parece ótimo na fachada e depois desmorona quando os custos políticos
conectados a isso se tornam claros”,
disse Pompeo.
Seus comentários vieram depois
de uma série de descobertas de jazidas de petróleo no litoral do Suriname, cujos laços comerciais com a

China cresceram no governo do presidente anterior, Desi Bouterse, autocrata militar responsável por um
colapso econômico que tentou se
reeleger e perdeu para Santokhi no
início do ano.
A China fez empréstimos e investimentos de grande porte na
América Latina, rica em recursos,
durante o boom de décadas das
commodities que praticamente
chegou ao fim em 2014. O governo

China fez
investimentos na
América Latina
Trump tem tentado ressaltar as dívidas pesadas e a deterioração econômica que estas relações deixaram para parceiros comerciais próximos da China, como Venezuela e
Equador.
Em seu comunicado, a embaixada chinesa de Paramaribo disse:
“Qualquer tentativa de plantar discórdia entre a China e o Suriname
está fadada ao fracasso.” 
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FELIPE CAMARÃO

LOURIVAL SEREJO

Secretário de Educaçao do Maranhão

Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão

“Quase 70% dos municípios
atingem a meta do Ideb””

“Vamos nos apoderar
do futuro que chegou”
PÁGINA 3

PÁGINA 9

CRIME ORGANIZADO

Dezenas de integrantes de
facção são presos na ilha
Polícia Militar deflagrou a Operação Parque Seguro com o intuito de cumprir 23 mandados de prisão contra suspeitos de integrarem facções criminosas
atuantes nos bairros Parque Jair, Parque Vitória e proximidades, que ficam nas cidades de São Luís e São José de Ribamar, na região metropolitana da capital.
PÁGINA 7

Edivaldo leva infraestrutura para zona rural
PÁGINA 6

NOVIDADE

O reggae roots
pelas ondas
da Nova FM
Como forma de fortalecer mais
ainda a força da música jamaicana que
teve como maior divulgador, o cantor
e compositor Bob Marley, estreia
nesta segunda-feira (21) o programa
“Reggae Roots” que vai integrar a
programação da grade da Rádio Nova
FM de segunda a sexta das 19h às 21h e
aos sábados de 17h às 19h.
PÁGINA 11
TEMPO E TEMPERATURA

Público na final do
Campeonato Estadual.
Governador sinaliza
ocupação parcial
Governador Flávio Dino deixou claro que o assunto ainda está em discussão e que o martelo será batido nos próximos dias, pois o primeiro jogo da final sérá na quarta
PÁGINA 14

PANDEMIA
Desemprego
atinge maior
patamar
em agosto
PÁGINA 8

Ilson Mateus
entre os
10 mais ricos
do Brasil

Caixa abre
agência hoje
para saque
de auxílio
PÁGINA 8

PÁGINA 9

REPRESENTATIVIDADE RACIAL
Equipes maranhenses jogam pelas
Séries B e D neste fim de semana

Apenas 18,1% dos magistrados
brasileiros se declararam
negros ou pardos.

PÁGINA 14

BASTIDORES
do desemprego
APARTE Mochileiros
Transparentes
A campanha eleitoral de prefeito e vereadores dos 5.560 municípios vai sair às ruas e dar
de cara com uma multidão de brasileiros de mochila nas costas procurando emprego. Esse
é apenas um dos desafios que a multidão de candidatos tem pela frente até o dia da votação.

PÁGINA 7
TÁBUA DE MARÉ
SABADO 11.09.2020

BAIXA
ALTA
BAIXA

6H10 0.87M
12H31 3.97M
18H34 1.29M
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FGTS

Caixa abre agências
para saque de benefício
A partir deste sábado, os trabalhadores nascidos em maio que tiveram o crédito do
saque emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital

A

Caixa abrirá 770 agências
neste sábado (19), das 8h às
12h, em todo o país, para
atendimento a 9 milhões de
beneﬁciários do auxílio emergencial e
do saque emergencial do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Os beneﬁciários nascidos em janeiro – 3,9 milhões de pessoas – poderão
sacar o auxílio emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos
em maio – 5,1 milhões de pessoas –
poderão retirar em espécie os valores
referentes ao saque emergencial do
FGTS. Ao todo, os benefícios somam
R$ 5,8 bilhões. A relação de agências
que estarão abertas pode ser conferida no site do banco.
Todas as pessoas que procurarem
atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas.
Não é preciso chegar antes do horário
de abertura.

Saque Emergencial do
FGTS

O Saque Emergencial do FGTS já

imagina esse recorte de quase 80%,
O SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS JÁ ATENDEU 55 MILHÕES TRABALHADORES

no caso das mulheres privadas de

atendeu 55 milhões trabalhadores,
com valor global de R$ 34,7 bilhões.
E, a partir deste sábado, os trabalhadores nascidos em maio que tiveram o crédito do saque emergencial
do FGTS e que não movimentaram a
conta Poupança Social Digital ou que
tenham saldo remanescente poderão
sacar o benefício em dinheiro. Também será possível transferir os valores, via aplicativo Caixa Tem, para outra conta, da Caixa ou de outras instituições ﬁnanceiras.
Continua disponível ao trabalha-

liberdade

dor a opção de utilização dos recursos
creditados na poupança social digital
para a realização de compras, por
meio do cartão de débito virtual e QR
Code, pagamento de boletos, contas
de água, luz, telefone, entre outros
serviços.
Já na próxima segunda-feira (21), a
Caixa credita o saque emergencial do
FGTS na conta poupança social digital de aproximadamente 4,9 milhões
de trabalhadores nascidos em dezembro.
Nessa etapa, os recursos liberados

PNAD

Desemprego atinge maior patamar em agosto
A taxa de desocupação atingiu
14,3%, na quarta semana de agosto,
um aumento de 1,1 ponto percentual
frente à semana anterior (13,2%), alcançando o maior patamar da série
histórica da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) covid19, iniciada em maio.
Essa alta acompanha o aumento na
população desocupada na semana,
representando cerca de 1,1 milhão a
mais de pessoas à procura de trabalho
no país, totalizando 13,7 milhões de
desempregados.
Os dados foram divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
A população fora da força de trabalho (que não estava trabalhando nem
procurava por trabalho) era de 74,4
milhões de pessoas, mantendo-se estável em relação à semana anterior
(75 milhões) e, também, frente à semana de 3 a 9 de maio (76,2 milhões).
Nessa população, disseram que gostariam de trabalhar cerca de 26,7 milhões de pessoas (ou 35,8% da população fora da força de trabalho). Esse
contingente ﬁcou estável frente à semana anterior (26,9 milhões ou
35,9%) e à semana de 3 a 9 de maio
(27,1 milhões ou 35,5%).
Cerca de 16,8 milhões de pessoas
fora da força que gostariam de trabalhar e não procuraram trabalho não o
ﬁzeram por causa da pandemia ou
por não encontrarem uma ocupação
na localidade em que moravam. Elas
correspondiam a 22,6% das pessoas
fora da força. Esse contingente permaneceu estável em relação à semana
anterior (17,1 milhões ou 22,9%), mas
diminuiu frente à semana de 3 a 9 de
maio (19,1 milhões ou 25,1%).
A coordenadora da pesquisa, Maria
Lucia Vieira, destaca o crescimento da
taxa de desocupação, que era de
10,5% no início de maio, e explica que
a alta se deve tanto às variações negativas da população ocupada quanto

A Defensoria Pública do Estado (DPE) do Maranhão
divulgou, nesta semana, dados relacionados ao encarceramento feminino, com base em levantamento feito
entre julho de 2019 e junho de 2020. Segundo o relatório,
quase 80% das mulheres privadas de liberdade que deram entrada na unidade prisional feminina de São Luís,
naquele período, foram presas pela prática de crimes
sem uso de violência ou grave ameaça.
Há cerca de um mês, a instituição deu visibilidade aos
resultados preliminares deste mesmo levantamento,
que se baseia nos dados coletados pelo Projeto Assistência Legal e Visita Virtual, desenvolvido desde junho de
2019 pela DPE-MA, em parceria com o Ministério da
Justiça, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
Uma das informações coletadas dava conta de que
cerca de 50% da população carcerária ingressou no sistema prisional da Capital, em razão da prática de delitos
sem uso de violência ou grave ameaça. “Se o número geral já era impactante, imagina esse recorte de quase
80%, no caso das mulheres privadas de liberdade. Por isso, a importância desse relatório para termos o entendimento da real situação carcerária do nosso estado e então buscarmos, junto com os demais órgãos de Justiça, o
aperfeiçoamento da política de encarceramento”, destacou o defensor-geral do Estado, Alberto Bastos.

Se o número geral já era impactante,

Auxílio Emergencial

Ao todo, neste sábado (19), terão sido pagos R$ 200,5 bilhões do auxílio
emergencial para 67,2 milhões de brasileiros, num total de 288,3 milhões de
pagamentos.
Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas deﬁnidas pelo governo federal
para o público do Cadastro Único
(CadÚnico) e para quem se cadastrou
pelo aplicativo App Caixa | Auxílio
Emergencial ou pelo site.
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ao aumento de pessoas que passaram
a buscar trabalho. “No início de maio,
todo mundo estava afastado, em distanciamento social, e não tinha uma
forte procura [por emprego]. O mercado de trabalho estava em ritmo de
espera para ver como as coisas iam se
desenrolar. As empresas estavam fechadas e não tinha local onde essas
pessoas pudessem trabalhar. Então, à
medida que o distanciamento social
vai sendo afrouxado, elas vão retornando ao mercado de trabalho em
busca de atividades”, disse, em nota, a
pesquisadora.
Isolamento social
A pesquisa também indica mudança
no comportamento da população em
relação às medidas de isolamento social. Segundo o IBGE, o número de
pessoas que ﬁcaram rigorosamente
isoladas diminuiu pela segunda semana seguida. Entre 23 e 29 de agosto,
38,9 milhões de pessoas seguiram essa medida de isolamento, uma queda
de 6,5% em relação aos 41,6 milhões
que estavam nessa situação na semana anterior.
Segundo Maria Lucia Vieira, há relação entre o aumento das pessoas em
busca de trabalho e a ﬂexibilização do
isolamento. “A gente está vendo uma
maior ﬂexibilidade das pessoas, uma
maior locomoção em relação ao mercado de trabalho, pressionando o
mercado de trabalho, buscando emprego. E esses indicadores ﬁcam reﬂetidos no modo como eles estão se
comportando em relação ao distanciamento social”.
A parcela da população que ﬁcou
em casa e só saiu por necessidade permaneceu estável.
São 88,6 milhões de pessoas nessa
situação, representando 41,9% da população do país. Houve estabilidade
também no contingente dos que não
ﬁzeram restrição, chegando a 5 milhões de pessoas, e dos que reduziram
o contato, mas que continuaram sain-

do de casa ou recebendo visitas, situação de 77 milhões de pessoas.
O número de pessoas ocupadas
que estavam afastadas do trabalho
por causa das medidas de isolamento
social foi reduzido em 363 mil e esse
contingente passou a 3,6 milhões. As
pessoas que estão nessa situação agora representam 4,4% de toda a população ocupada, estimada em 82,2 milhões.
Dos 76,1 milhões de pessoas que
estavam ocupadas e não foram afastadas do trabalho, 8,3 milhões trabalhavam remotamente.
Estudantes sem atividades escolar
A pesquisa estima em 45,6 milhões o
número de estudantes matriculados
em escolas ou universidades na quarta semana de agosto. Desse total, 7,2
milhões (15,8%) não realizaram atividades escolares em casa no período. O
número permaneceu estável em relação à semana anterior. As férias foram
apontadas como motivo para 970 mil
alunos não realizarem atividades escolares.
Síndrome gripal
Na quarta semana de agosto, 11,3 milhões de pessoas apresentaram pelo
menos um dos sintomas investigados
pela pesquisa, como febre, tosse e dor
de garganta. O número é inferior ao
estimado na semana anterior, quando
12,4 milhões de pessoas relata ter algum dos sintomas. “Isso representa
5,3% da população. Em maio esse percentual chegou a 12,7%”, disse a pesquisadora.
Das pessoas que apresentaram algum sintoma, 2,6 milhões buscaram
atendimento em estabelecimento de
saúde como postos de saúde, pronto
socorro, hospital do Sistema Único de
Saúde ou privado. O número de pessoas que procurou atendimento em
hospital público, particular ou ligado
às forças armadas foi estimado em
799 mil. Desses, 15,2%, ou 121 mil, foram internados.

Um dos objetivos do Projeto é monitorar o ingresso
dos custodiados no Centro de Observação Criminológica e Triagem (COCTS) e na Unidade Prisional Feminina
de São Luís (UPFEM).
Em um ano de atividades, o Núcleo de Execução Penal (NEP), da DPE/MA, analisou o perﬁl de 2.909 pessoas privadas de liberdade que entraram no cárcere em
São Luís, sendo 2.580 (88,7%) provisórios(as) e 329
(11,3%) sentenciados(as).
Ainda de acordo com o estudo, do quantitativo de
mulheres acompanhadas pelo Projeto, 44,3% foram presas pela primeira vez. E ainda, 68,76% foram presas na
região metropolitana de São Luís e as demais no Interior
do Estado.
Segundo um dos coordenadores do projeto e titular
do Núcleo de Execução Penal, Bruno Dixon Maciel, o
Projeto tem olhar especial sobre as mulheres privadas
de liberdade gestantes ou que possuam ﬁlhos menores
de 12 anos de idade. “Faz parte da rotina do Projeto um
trabalho de busca ativa dos casos de presas gestantes ou
mães de crianças, havendo ainda manutenção de contato com a equipe psicossocial da Unidade Prisional Feminina de São Luís, visando à obtenção dos documentos comprobatórios do estado de gravidez ou das certidões de nascimento das crianças para subsidiar a atuação dos defensores públicos”, explicou.

Faz parte da rotina do Projeto um
trabalho de busca ativa dos casos de
presas gestantes ou mães de
crianças, havendo ainda
manutenção de contato com a
equipe psicossocial da Unidade
Prisional Feminina de São Luís
Contando com a atuação de uma assistente social,
uma psicóloga, oito estagiários do curso de Direito, duas
assessoras jurídicas, três defensores públicos e mais
dois coordenadores, o Projeto Assistência Legal e Visita
Virtual tem se destacado por identiﬁcar possíveis prisões ilegais e casos em que seja possível responder ao
processo criminal em liberdade, permitindo a adoção
rápida de providências pelos defensores públicos.

Números do Projeto

Em 1 ano de trabalho, 660 presos do Centro de Triagem e 341 presas da Unidade Prisional Feminina foram
atendidos pelos Defensores Públicos. No mesmo período, foram protocoladas 435 petições em favor das pessoas presas atendidas no Centro de Triagem e 192 pedidos em benefício das mulheres custodiadas na Unidade
Prisional Feminina da capital maranhense.
O Projeto também proporciona apoio psicossocial às
pessoas privadas de liberdade, atuando na regularização de documentos pessoais, no reconhecimento de paternidade e no encaminhamento de demandas de saúde. Conforme consta no relatório, a equipe psicossocial
do Projeto realizou 551 atendimentos de familiares e
pessoas presas.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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Representatividade
racial no judiciário

Operação prende 20
integrantes de facção

População afrodescendente no país ainda é minoria em diversas áreas profissionais,
incluindo a magistratura, conforme a última pesquisa
ANTONIO CARLOS LUA
Especial para O Imparcial

C

omposta em sua maioria por
negros (56%) – conforme dados do Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE) – a população afrodescendente
no país ainda é minoria em diversas
áreas proﬁssionais, incluindo a magistratura, conforme a última pesquisa “Quem somos. A Magistratura que
queremos”, desenvolvida pela Associação dos Magistrados Brasileiros.

Pesquisa da AMB

Para o coordenador do Comitê de
Diversidade do Tribunal de Justiça do
Maranhão, juiz Marco Adriano Ramos
Fonsêca, a pesquisa da Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB)
tem grande relevância não só no sentido de viabilizar um diagnóstico da
representatividade racial no âmbito
do Poder Judiciário.
Além de possibilitar uma melhor
compreensão da complexidade de fatores que devem convergir para resultados mais promissores na implementação de ações aﬁrmativas.
“É importante ressaltar que a maioria dos membros do Poder Judiciário
declara-se como branca, evidenciando uma manifesta desproporcionalidade e uma baixa representatividade
dos negros na Instituição ao se considerar o universo da população brasileira, que é composta, em sua maioria
por negros, sendo 9,2% de pretos e
47,2% de pardos, totalizando 56,4%
dos habitantes do país, conforme dados projetados para o 1º trimestre de
2020 pelo IBGE, através das estimativas do PNAD Contínua trimestral”,
frisou o magistrado.

Per ﬁl socioeconômico da
Magistratura

O magistrado explica que os dados
constantes do Perﬁl socioeconômico
da Magistratura – identiﬁcados na
pesquisa da AMB – indicam que,
quanto à cor, aproximadamente
80,6% dos juízes de 1º grau se declaram brancos, e 18,4% se declaram
pardos e pretos.
Dentre os juízes de 2º grau, 84,7%
se declaram brancos e apenas 11,9%
se declaram como pretos e pardos.
Quanto aos ministros de tribunais superiores, 90,9% se declararam brancos. Os demais não emitiram declaração a respeito da cor.
“Os resultados são bastante semelhantes aos dados colhidos na Pesquisa do Perﬁl Sociodemográﬁco dos
Magistrados feita pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2018, a qual
identiﬁcou que apenas 18,1% dos magistrados brasileiros se declararam
negros ou pardos. Quando acrescentado o recorte de gênero, na perspectiva da denominada interseccionalidade, apenas 6% são magistradas negras”, pontuou.
Nesses moldes, segundo o coordenador do Comitê de Diversidade do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), observa-se que os diagnósticos
obtidos nas pesquisas cientíﬁcas reﬂetem todo o histórico da realidade
em sua maioria excludente e vulnerabilizante do negro brasileiro, do período escravocrata até a contemporaneidade, exigindo uma reﬂexão quanto à perspectiva do senso comum
quanto ao papel dos negros na sociedade, ocupando geralmente funções
secundárias e subalternas, e como isso reﬂete na exclusão e no racismo
ainda presentes nos dias atuais.

ALÉM DOS PRESOS, POLÍCIA ENCONTROU DINHEIRO E DROGAS
Na madrugada da sexta-feira (18), por volta das 4h30,
a Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar deﬂagrou a
Operação Parque Seguro com o intuito de cumprir 23
mandados de prisão contra suspeitos de integrarem facções criminosas atuantes nos bairros Parque Jair, Parque Vitória e proximidades, que ﬁcam nas cidades de
São Luís e São José de Ribamar, na região metropolitana
da capital.
A operação foi comandada pela Seccional Norte da
Polícia Civil, pelo 20° Distrito Policial Parque Vitória e
contou com a participação da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), Grupo de Respostas Táticas (GRT) da polícia e do Grupo Tático Aéreo
(GTA).

Apenas 18,1% dos
magistrados brasileiros
se declararam negros ou
pardos. Quando
acrescentado o recorte de
gênero, na perspectiva
da denominada
interseccionalidade,
apenas 6% são
magistradas negras

Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde de
ontem, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), divulgou os dados da Operação Parque Seguro que teve o
apoio de 90 policiais civis e 110 policiais militares que
em conjunto realizaram o cumprimento de 20 Mandados de Prisões Preventivas e 25 Mandados de Busca e
Apreensões.

SÃO FRANCISCO

Trio invade clínica
Vulnerabilidade em uma estrutura racista e fazem reféns
De acordo com o juiz Marco Adriano, tais índices evidenciam a vulnerabilidade dos afrodescendentes em
uma estrutura racista, daí a necessidade de compreensão do fenômeno
do racismo com uma prática estrutural e excludente, já que poucos negros
ocupam espaços de poder e cargos estratégicos, pelo que se faz mister a
adoção de ações aﬁrmativas como
medida que fomente a concretização
do princípio da igualdade material,
visando à promoção de justiça social.
“Registre-se, por oportuno, que mesmo já existindo uma política de cotas
raciais no âmbito do Poder Judiciário
Nacional, instituída pela Resolução
CNJ nº 203, de 23 de junho de 2015,
que reserva aos negros o percentual
mínimo de 20% (vinte por cento) das
vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal, inclusive
de ingresso na Magistratura, ainda se
observa uma subrepresentatividade
do negro no âmbito do Poder Judiciário, já que passados cinco anos da deﬁnição da política de cotas ainda não
se logrou alcançar, na prática, o percentual mínimo da representatividade racial deﬁnida pelo CNJ”, enfatizou.

dem contribuir efetivamente para a
minimização desse distanciamento
entre o discurso jurídico e a prática
das políticas públicas.
Nessa linha de raciocínio, ele aponta a importância da instituição, pelo
Conselho Nacional de Justiça, do Grupo de Trabalho sobre Igualdade Racial
no Poder Judiciário, instituído pela
Portaria nº 108, de 8 de julho de 2020.
O grupo tem a atribuição de elaborar estudos e indicar soluções com
vistas à formulação de políticas judiciárias sobre a igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário, na busca da
eliminação das desigualdades raciais
em nosso país, fomentando reﬂexões
acerca do enfrentamento do racismo
estrutural que se manifesta no país e
também no sistema de justiça.

desembargador Lourival Serejo, tendo entre seus objetivos estratégicos
erradicar os preconceitos e práticas
discriminatórias. “Trata-se de um
processo progressivo de ressigniﬁcação das contribuições e do protagonismo dos negros na sociedade, e da
construção de uma identiﬁcação e
emancipação a partir de novas perspectivas, que certamente contribuirão para a consolidação de uma política destinada a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas”,
assinalou.

Erradicar os preconceitos

ressignificação das

Trata-se de um processo
progressivo de
contribuições e do
protagonismo dos negros
na sociedade, e da
construção de uma
identificação e
emancipação a partir de

Passados cinco anos da

novas perspectivas, que

definição da política de

certamente contribuirão

cotas ainda não se

para a consolidação de

logrou alcançar

uma política destinada
a eliminar a

No entendimento do magistrado, o
atual cenário dos debates sobre questões raciais deve ser pautado a partir
da perspectiva estrutural, e como as
instituições públicas e privadas po-

Nesse panorama, o magistrado
destaca a instituição do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do
Maranhão, pelo presidente da Corte,

discriminação racial em
todas as suas formas

ALÉM DA ARMA, OS SUSPEITOS ESTAVAM COM DINHEIRO
Uma clínica localizada no São Francisco foi palco de
momentos de pânico e terror para quem estava no local.
Três suspeitos entraram no estabelecimento, no início
da tarde, da sexta-feira (18), e anunciaram um assalto.
De acordo com informações da polícia, os criminosos ﬁzeram os proprietários da clínica e alguns clientes de refém, assim que perceberam a chegada dos policiais.
Ainda segundo informações da polícia, a equipe policial chegou ao local, armou um cerco, mas mesmo assim o trio conseguiu fugir após arrombar uma das portas da clínica.
Porém, durante a fuga, eles foram surpreendidos por
policias do Batalhão Policial de Turismo (BPTUR), na
Avenida Ferreira Gullar, no Jaracati. Dois dos três envolvidos no assalto foram presos. O terceiro suspeito conseguiu fugir.
Junto com a dupla foi aprendido uma arma de fogo
calibre 32, dinheiro e pertences das vítimas. Os suspeitos foram encaminhados ao Plantão Central na Cajazeiras, em São Luís.
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LOUVADO SEJA DEUS

Ministro do Supremo suspende lei estadual dos
empréstimos consignados promulgada pela AL
PÁG. 3

Em discurso,
Flávio Dino
sai em defesa
do secretário
da Saúde,
Carlos Lula

Juscelino Filho
defende prisão
para crime de
trânsito causado
por motorista
embriagado
PÁG. 3

INFORME JP – PÁG. 3

Segurança
do Maranhão
sobe em ranking
nacional e chega
à 4ª melhor
posição

Fumaça de
queimada
faz avião de
Bolsonaro
arremeter no
Mato Grosso
PÁG. 12

PÁG. 9

GOVERNO DO
ESTADO ANUNCIA
ISENÇÃO DE TAXA
PARA ABERTURA DE
NOVAS EMPRESAS
NO MARANHÃO
O governador Flávio Dino anunciou, ontem, 18, duas novas medidas fiscais
para aquecer a economia maranhense: a isenção de taxas para abertura de novas
empresas no Maranhão até 19 de novembro e isenção de ICMS para insumos
hospitalares e medicamentos utilizados no combate ao Covid-19. PÁG.3

O prefeito Edivaldo Holanda Junior
vistoriou, nessa sexta-feira (18), o
asfaltamento na Vila Ayrton Senna,
entre o Tibiri e o Conjunto São
Raimundo, além das obras no Sitinho,
na região do Maracanã. Somando-se
a estas obras, já totalizam cerca de
30 bairros da zona rural beneficiados
pelo programa São Luís em Obras.

PÁG. 5

Mega operação
prende 20
integrantes de
facção criminosa na
região do Parque Jair

BINÉ MORAIS

Cerca de 30
bairros da zona
rural recebem
infraestrutura na
gestão de Edivaldo

O governador Flávio Dino ao anunciar as duas novas medidas fiscais

GILSON FERREIRA

Edivaldo e a primeira-dama Camila Holanda na zona rural vistoriando as ações da
Prefeitura de São Luís

Governo do Estado
recupera trecho da
Avenida Litorânea
Operários recuperam trecho da Avenida Litorânea danificado pelas
fortes ondas

Já estão em andamento os serviços de recuperação
de um trecho da Litorânea, compreendido
na área de prolongamento da Avenida. A
obra está sob responsabilidade da Agência
Executiva Metropolitana (AGEM).

PÁG. 11

Cotação – Comercial C. R$ 5,3754 V. R$ 5,3767– Turismo C. R$ 5,34 | V. R$ 5,67 – Euro C. R$ 6,3767 V. R$ 6,3798 – Libra C. R$ 6,9588 | V. R$ 6,962 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar –2:06 -0,3 m |1ª Preamar – 8:06 6,3 m | 2ª Baixamar –14:25 -0,1 m | 2ª Preamar – 20:23 6,3 m | Loteria – Quina – 5369 (18/09/2020) – 08-41-70-72-80 | Lotofácil
–2035 (18/09/2020) – 03-08-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-23-24-25 | Lotomania - 2110 (18/09/2020) – 02-04-06-08-14-16-26-29-34-54-61-64-68-71-73-77-81-93-94-96
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

O atual delegado geral da Polícia Civil, Armando
Pacheco, forneceu detalhes da operação realizada
de forma conjunta entre a PM e a PC
Uma mega operação das polícias Civil e Militar
do Maranhão, desencadeada nas primeiras horas
dessa sexta-feira (18), resultou na prisão de
vinte membros de uma organização criminosa
com forte atuação no Parque Jair e adjacências.
Segundo as investigações policiais, todos
seriam integrantes da facção Bonde dos 40.

PÁG. 12

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

24° – 32°
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Noite
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Atos, Fatos & Baratos

J O R N A L

P E Q U E N O

“Os que têm muito a esperar e nada a
perder serão sempre perigosos”.
(Edmund Burke)

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

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

O respeito à ordem
Na vida precisamos primeiro
nascer, depois crescer, para
assim amadurecer e evoluir
para o plano seguinte.
Às vezes, queremos queimar
etapas, acelerar processos ou
interromper ciclos necessários
para o desenvolvimento natural
da vida. E a consequência disto
é o desequilíbrio, a queda e em
seguida a dor.
Você já percebeu o que acontece quando você está carregando duas sacolas e precisa pegar
a chave para entrar na sua casa
e não solta a primeira sacola
para liberar espaço e pegar a
chave?
Possivelmente irá lembrar que
algo terá consequência sobre
esta ação em desordem: ou o
saco abre e um produto cai, ou
sentirá dor por tensionar um
grupo muscular ou a chave cai
da sua mão no meio de tanta
informação que o cérebro está
fazendo ao mesmo tempo
para tentar equilibrar toda
essa sobrecarga, dentre tantas
possibilidades.

Uns chamam isso de praticidade, outros de não perder tempo
com esses tipos de pausas, outros estão tão presos ao piloto
automático, que sequer sentem
que o corpo está compensando
e tentando equilibrar tudo isto.
Ele só para quando o corpo grita em forma de hérnia de disco,
lesão muscular, espasmos
musculares, tendinite...dentre
outras lesões que, dependendo
da violência que você faz consigo, manifestam-se pedindo
um mínimo de acolhimento.
A natureza está a serviço do
equilíbrio do todo, e sempre
estará fazendo o seu papel, que
é auxiliá-lo no seu processo
de equilíbrio para o próximo
passo da sua evolução.
Cada um é responsável em
cuidar com gratidão e carinho
do seu corpo, que acolhe todas
as estruturas que o mantêm
física e espiritualmente, e que
permitem realizar os sonhos e
projeções.
Faça do seu corpo um lar
sagrado; cuide-se.

Rapidinhas
• Como ato simbólico e de
sustentabilidade da campanha
de prevenção ao suicídio e
valorização da vida “Escolha
Viver!”, o Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) fez o plantio
de um Ipê Amarelo em frente ao
prédio-sede do Palácio de Justiça,
na quinta (17).
•Durante o mês de setembro,
o TJMA tem promovido uma
programação em alusão ao Dia

Mundial de Prevenção ao Suicídio
(10 de setembro), com o objetivo
de chamar atenção à problemática,
buscar a redução de casos e
conscientizar a população sobre
a prevenção, no âmbito do Poder
Judiciário do Maranhão.
• Desde o dia 1º, o prédio do
Tribunal recebeu uma iluminação
amarela para conscientização da
causa.

Programa Adote um
Casarão lança mais 3 editais
Com foco nos polos comercial e
cultural, o Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Estado
de Cidades e Desenvolvimento
Urbano (Secid), lançou, no início
do mês, três editais para reforma
e concessão de imóveis no Centro
Histórico de São Luís. A partir de
segunda-feira (21), a secretaria
abre casarões, aos interessados em
investir na área central da cidade,
para visitação.
Os interessados em obter informações sobre o certame e participar
das visitas aos prédios da administração pública basta acessar
o site da secretaria das Cidades
e Desenvolvimento Urbano pelo
endereço www. secid.ma.gov.
br, clicar na aba Nosso Centro e
preencher o formulário solicitando
o agendamento.
O secretário de Estado de Cidades
e Desenvolvimento Urbano,
Raimundo Reis, ressaltou a
importância do programa Adote

um Casarão como uma estratégia
de governo que visa recuperação
física e promoção da ocupação
sustentável dos prédios públicos do estado. “É um esforço
conjunto, do poder público e
iniciativa privada, que investe e
incentiva a circulação de pessoas,
a criação de novas oportunidades
na área Central da cidade, gerando
emprego e renda, movimentando
a economia e transformando a
região ativa economicamente,
segura e sustentável”, afirmou.
Adote um Casarão
É um programa que faz parte
de uma estratégia do Governo
do Estado. Tem a finalidade de
fomentar o empreendedorismo e
ocupar os imóveis públicos ociosos ou subocupados, de propriedade do Estado, com atividades
que promovam o desenvolvimento
sustentável do Centro Histórico,
aliado à preservação do patrimônio histórico.

Inaugurado o Centro
AMI em São Luís
Um coquetel no
Edifício Michelangelo, no Jardim
Renascença, marcou inauguração,
nessa sexta-feira,
18, em São Luís,
do Centro AMI
(Centro Avançado
de Medicina Integrada).
O evento contou
com a presença de
vários amigos e
clientes dos sócios
Gabriel Cavalcanti e Ísis Vidal
(nutricionista), que primam por
um
tratamento diferenciado e confortável a todos os seus clientes.

Eliziane pede CPI para investigar
desmonte da política ambiental
A líder do Cidadania e coordenadora da Frente Ambientalista do
Senado, Eliziane Gama (MA),
apresentou, nessa sexta-feira (18),
requerimento para instalação de
CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) para investigar o “desmonte da governança ambiental
no âmbito do Poder Executivo e
as queimadas na Amazônia e no
Pantanal”.
A parlamentar destaca em seu
requerimento que o Brasil já foi
reconhecido como um dos países
que mais avançou no controle do
desmatamento ao longo dos últimos anos, construindo um sólido
e coerente arcabouço institucional
na área ambiental.
“É estarrecedor testemunhar
o quão rapidamente toda essa
maturação socioambiental foi
desconstruída pelo atual governo.
Demonização e desautorização
de fiscais ambientais; substituição de profissionais de carreira
com experiência em gestão por
profissionais sem experiência e
sem qualificação técnica; extinção
de órgãos e secretarias fundamentais, a exemplo da Secretaria de

Mudança do Clima e Florestas;
ameaças e punições injustificadas a servidores; eliminação da
participação popular de comitês e
outros fóruns de decisão; inexecução de recursos orçamentários
da pasta ambiental. A lista poderia
se estender praticamente ad infinitum, tantos são os exemplos que
poderíamos elencar. Em suma, a
política ambiental brasileira se caracteriza, pela atual gestão, como
não política ambiental”, afirmou a
parlamentar.

RETROCESSO
Eliziane diz que o meio ambiente
ecologicamente equilibrado não
pode sofrer tamanho retrocesso
pelo sabor de governantes. Para
ela, o obscurantismo, o negacionismo e a lógica do medo não
cabem em nossa democracia.
“A sociedade vem acordando a
esse respeito. Diversas organizações não-governamentais, instituições financeiras e representantes
do setor produtivo clamam por
uma abordagem diferente, eficaz
e eficiente, acerca da gestão ambiental. E também a comunidade
internacional tem se manifestado

Dida Tio Luís é oficializado
candidato a prefeito de Tuntum
O ato convencional que oficializou o nome de Dida Tio Luís
(PSB) como candidato a prefeito
ficará registrado como um dos
mais concorridos até hoje, em
Tuntum.
Foram cerca de 5 mil pessoas no
estádio Rafão.
A coligação PSB e PSC homologou ainda os nomes de Neuzé Menezes, candidato a vice-prefeito, e
mais 24 candidatos a vereadores.
Após a lavratura da ata e
declaração da homologação
das candidaturas, a convenção
ganhou maiores atenções com o
pronunciamento dos candidatos e
convidados, tudo que os presentes
esperavam e queriam ouvir como
resposta para alguns adversários.
Superando a si próprio, o vice
Neuzé Meneses se pronunciou
com eloquência para elogiar o
prefeito Dr. Tema, afirmando que
há 31 anos acompanha sua pessoa
e que ele é um homem do bem.
O deputado Fábio Macedo destacou os cinco mandatos do prefeito
Dr. Tema, e que é por esse motivo
que seus adversários tanto se
incomodam.
A deputada Daniella Tema (Republicanos) saiu em defesa do
marido e criticou um senador que
teria falado mal do prefeito.
O vice-governador Carlos Brandão (Republicanos) fixou sua fala
em elogiar o prefeito e seus feitos,
como o de ser prefeito por cinco
vezes. “Ninguém coloca cinco ve-

O presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA),
desembargador Lourival Serejo,
o corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten, e o
presidente em exercício do Sindicato dos Servidores da Justiça do
Maranhão (Sindjus/MA), George
Ferreira, assinaram termo de
cooperação técnica para disponibilização de estagiários para o
“Projeto Digitalizar Já”.
De acordo com o Termo de Coo-

Tuitaços
• Nessa pandemia não vi nenhuma horda de pobres famintos
saqueando supermercados. Mas
vi uma horda de políticos ladrões
saqueando o dinheiro da saúde @
dariojjunior
• O Rio de Janeiro sempre teve
prefeitos e governadores presos
após as falcatruas. Cristiane Brasil
inova: já está presa antes da eleição. @frednavarro
Brasil: nem entendedores entenderão. @aperteoalt
• Por um mundo em que defensores de Stalin e Hitler possam
declarar tais simpatias. Assim
saberemos quem é psicopata e
retardado. Viva a liberdade de
expressão. @adnarimrasec
• O comportamento do brasileiro
no supermercado explica pq 90%
dos TREIDERS perde dinheiro. O
arroz ta um real mais caro, hora de
comprar 200kg!!!!!! @FriedHardt

• A esquerda que passa uma
semana defendendo stalinista não
tolera a Tábata Amaral. Defender
genocídio tudo bem. Mas defender
responsabilidade fiscal? Inaceitável!

zes um prefeito à toa, se colocou
cinco vezes é porque ele prestou
serviços para esse povo”, falou.
Dr. Tema passou discursou
arrancando gritos e aplausos do
povo. Ele disse que durante esse
tempo em que vem trabalhando
pelo povo sente-se recompensado
por Deus por vê a felicidade das
pessoas. Ressaltou que mesmo
Tuntum ficando às margens da BR
era uma cidade desenvolvida.
Ao se voltar para o candidato a
prefeito Dida Tio Luís, Dr. Tema
discorreu algumas características
importantes de um bom gestor, entre elas a lealdade. Tema o elogiou
bastante falando um pouco de sua
luta desde quando vendia picolé e

o início de seu trabalho como crediarista. “Esse homem começou
vendendo picolé aqui em Tuntum.
Foi pra Bahia sendo vendedor de
panela, de cadeira de macarrão,
andando de casa em casa, depois
passou a ser o empresário disso
tudo. Depois da prefeitura é o homem que mais gera emprego aqui
na cidade de Tuntum”, pontuou.
O empresário e já candidato a prefeito Dida Tio Luís, se pronunciou
narrando sua história de vida. “Eu
já passei dois anos consecutivos
sem saber o que era feriado e o
que era dia santo. Por quê? Porque
eu tinha a intenção de voltar pra
minha cidade e gerar emprego e
renda”, destacou (BLOG DO LOBÃO)

Hospitais das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste terão novas tecnologias
para registro civil de recém-nascidos
Hospitais das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste vão
receber kits com equipamentos
para interligar as maternidades
aos cartórios de registro civil
de nascimento. O objetivo do
Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (MMFDH)
é reduzir o número de recém-

O nosso abraço deste sábado vai
para a professora de música, cantora e compositora, Carol Cunha,
que passa o fim de semana comemorando nova idade e recebe
os cumprimentos pela passagem
da data. À aniversariante, votos
de muito sucesso e felicidades.
Parabéns!

• SOBRE O ARROZ: DEIXE O
SISTEMA DE PREÇOS AGIR.O
Procon notificou 87 mercados na
operação “PREÇO NAS ALTURAS”. A ideia veio do Dória.
Agora o Intercept dizendo “o
governo deveria estocar ARROZ”.
Matar o mensageiro da economia o preço - no longo prazo, é o pior
a se fazer. @leosiqueirabr

nascidos que não são registrados.
Ao todo, 155 hospitais públicos vão
ganhar um microcomputador e uma
impressora para fazer os registros
civis de nascimento. A seleção
das unidades vai considerar a
quantidade de partos realizados pelo
SUS (Sistema Único de Saúde). O
edital exige, ao menos, 250.

TJMA e Sindjus assinam termo
para admissão de estagiários

Com fácil acesso a estacionamento, clientes do Centro AMI encontrarão nas clínicas integradas
um lugar perfeito para levantar a
autoestima de homens e mulheres.
Vale a pena conferir.

com extrema preocupação em
relação aos rumos que a atual
desgovernança ambiental tem
seguido, inclusive ameaçando não
ratificar acordos comerciais que
interessam ao País ou boicotando
a compra de produtos nacionais.
Como se não fosse o bastante,
pela primeira vez em seu período
democrático, o Brasil é alvo de
uma recomendação oficial para
que o governo seja objeto de
uma investigação internacional
por suas políticas ambientais e
de direitos humanos”, lembra a
parlamentar.
“O Senado Federal é conclamado
a agir. Não se trata de investigar
uma política de governo, mas uma
não política que coloca em risco
nosso presente e nosso futuro.
Não pode esta Casa permanecer
alheia a todo esse desmonte da
governança ambiental do País,
pois que os efeitos já se fazem
sentir, como evidenciam as
queimadas descontroladas na
Amazônia e no Pantanal”, disse,
ao apontar a necessidade de o
Senado instalar a CPI.

Abraço do Dia

peração, o TJMA receberá quinze
estagiários encaminhados pelo
Sindjus/MA para digitalização dos
processos físicos existentes nas
unidades judiciárias de 1º grau.
Para o presidente do TJMA, o
convênio demonstra um sindicato atuante fora do seu ciclo de
interesses diretos. “A cooperação
mostra um interesse pela Justiça e
pela coletividade. Isso é gratificante”, frisou o presidente.
O corregedor-geral da Justi-

Já há uma lista de hospitais
elegíveis. No entanto, os
interessados em concorrer devem
enviar suas propostas até 30
de outubro, preenchendo um
formulário online. O resultado
das unidades selecionadas vai ser
divulgado no site do MMFDH até
30 de novembro. (BRASIL 61)
ça parabenizou a iniciativa do
sindicato pelo interesse em ações
de cooperação, afirmando que “receber a mão de obra qualificada
de estagiários é uma oportunidade
que a Justiça deve aproveitar, para
que se prossiga nessa missão de
prestar Justiça a todos”.

ATRIBUIÇÕES
O TJMA vai ofertar a infraestrutura com as condições adequadas
à realização das atividades dos
estagiários, além de coordenar
as ações desenvolvidas pelos
cooperantes no processo de digitalização para o Sistema Processo
Judicial Eletrônico (Pje).

• Nessas horas eu fico com a
sensação de que esse país não tem
a menor chance de dar certo @
cristovao_borba

Rarará
O cara voltava do enterro da
sogra, quando ao passar por um
prédio em obras um tijolo caiu lá
de cima e quase acertou a cabeça
dele.
O homem olhou pra cima e resmungou:
- Já chegou aí, né bandida. E
ainda continua com má pontaria!!!
***
A garota chega para mãe e comenta sobre o noivo:
- Mãe, o Mário diz que não acredita em inferno!!!
- Case com ele, minha filha, e
deixe o resto comigo!!

Sobe/Desce
Sobe
O governo do Maranhão anunciou duas novas medidas fiscais
para aquecer a economia maranhense:a isenção de taxas para
abertura de novas empresas no
estado até o dia 19 de novembro
e isenção de ICMS para insumos
hospitalares e medicamentos utilizados no combate ao Covid-19.

Desce
O ex-prefeito de Centro Novo
do Maranhão, Antônio Roberto
Sobrinho, foi condenado pela
prática do ato de improbidade
administrativa e ressarcimento
integral do dano ao erário municipal no valor de R$ 41.099,90.
A ação foi motivada por irregularidade no pagamento de obra de
construção do muro do cemitério
da cidade.
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Segurança do Maranhão
sobe em ranking nacional e
chega à 4ª melhor posição
DIVULGAÇÃO

A Segurança Pública do
Maranhão tem reduzido
anualmente os crimes desde
2015, quando foi colocada em
prática uma nova estratégia
no Estado. Esses avanços têm
sido reconhecidos no Brasil, a
exemplo do recém-divulgado
Ranking de Competitividade
dos Estados, feito pelo Centro de
Liderança Pública (CLP).
O índice é composto por vários
pilares. Um deles é a Segurança.
Nos últimos três anos, o
Maranhão tem subido diversas
posições nessa categoria.
Em 2018, o Maranhão ocupava
a décima posição. Em 2019,
subiu para oitavo. E na edição de
2020, subiu mais quatro degraus,
chegando ao quarto lugar entre os
26 Estados e o Distrito Federal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020
CELICC/PMSJR
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, por meio do
Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 09h30min,
de 06 de outubro de 2020, na Sala de Sessão da Central de
Licitações, Contratos e Convênios-CELICC, situada na Praça da
Matriz, nº 142, Centro, São José de Ribamar, Pregão Presencial, tipo
Menor Preço, cujo objeto é o Registro de Preços de Bombas
Submersas e Motobombas Centrífugas, para futuras e eventuais
aquisições pela Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, com
base no que consta no Processo Administrativo nº 1297/2020SEMED e na legislação pertinente. O Edital está à disposição dos
interessados na Central de Licitações, Contratos e ConvêniosCELICC, na Praça da Matriz, nº 142, Centro, São José de Ribamar,
de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h e das 15h às 18h, telefone (98)
3224.0769, e no site http://www.saojosederibamar.ma.gov.br/ onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.

São José de Ribamar,17 de setembro de 2020.
DANIEL ESTEVES GUIMARÃES
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2020
CPL/CELICC/PMSJR

RESULTADOS
O Maranhão vem colhendo bons
resultados desde 2015 no combate
ao crime. O mais recente Atlas da
Violência mostra, por exemplo,
que os homicídios continuam
caindo no Maranhão. Desta vez,
a queda foi de 9,5% entre 2017 e
2018. O Atlas é elaborado pelo
Ipea e pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.
Entre 2008 e 2014, os
assassinatos no Maranhão
aumentaram ano a ano, de acordo
com o Atlas da Violência, até

AVISO DE LICITAÇÃO

Maranhão tem ampliado investimento na área de Segurança
chegar à taxa de 35,3 homicídios
a cada 100 mil habitantes.
De 2015 para cá, a taxa vem
caindo anualmente, chegando
a 28,2 por 100 mil habitantes
em 2018. Os números de 2019
não estão prontos ainda e serão
divulgados no ano que vem.
A queda entre 2015 e 2018
contrasta com o aumento
vertiginoso verificado antes

desse período. A taxa tinha
aumentado 75%. Só em 2015
começou a cair.

SÃO LUÍS
Outros números confirmam
a queda da criminalidade. Os
homicídios na Grande São
Luís caíram 72% em 2019 na
comparação com 2014. São 1.930
vidas salvas na Grande Ilha neste

período. Na comparação entre o
primeiro semestre de 2014 e o de
2020, a queda é de 66%.
São Luís é a capital brasileira
que mais reduziu homicídios
desde 2014. A capital também
deixou em 2017 a lista das 50
cidades mais violentas do mundo,
segundo estudo da organização
de sociedade civil mexicana
Segurança, Justiça e Paz.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, por meio
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos
interessados que realizará às 09h:30min do dia 23 de outubro de
2020 (horário local), na sala de sessões da Central de Licitações,
Contratos e Convênios - CELICC, situada na Praça Matriz, nº
142, Centro, licitação na modalidade Concorrência, tipo Menor
Preço, objetivando a contratação de empresa especializada na
execução de serviços de manutenção de prédios pertencentes
a Secretaria Municipal de Saúde, no município de São José
de Ribamar, com base no que consta no Processo nº 1494/2020
– SEMUS e na legislação pertinente. O Edital está à disposição
dos interessados na Central de Licitações, Contratos e
Convênios - CELICC, na Praça Matriz, nº 142, Centro, de 2ª a 6ª
feira, das 08h às 13h e das 15h às 18h, telefone (98) 3224-0769, e
no site http://www.saojosederibamar.ma.gov.br/ onde poderá
ser consultado e obtido gratuitamente.

São José de Ribamar, 18 de setembro de 2020.

S E RV I Ç O
D E L AVA

Seguindo o cronograma de investimentos, a BRK
Ambiental realizará obras de interligações e
implantação dos sistemas de abastecimento de
água na sua região.

PERÍODO: 21 A 27/09/20

A obra leva alguns dias, mas os benefícios são
duradouros. Contamos com sua compreensão!

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
SA01 – SÃO JOSE DE RIBAMAR
CIDADES E FRUTEIRAS - Substituição de Rede: Rua Pinhos; Rua Carnaúbas;
Implantação de AAT: Rua Carnaúbas

SA06 – PAÇO DO LUMIAR
VILA SÃO JOSÉ II - Substituição de Rede: Av. 03; Rua Tancredo Neves
Responsável: Leonam Moreira (Manutenções e Operação)
Responsável Técnico: Daniel Wanderley (Obras de Investimento)

Lavagem Geral |
Aspiração | Silicone
no painel | Pretinho
SIMPLES: R$ 20,00 |
LAVAGEM COM CERA:
R$ 25,00

SA16 – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
J. CÂMARA II - Instalação de Ventosa em Rede: Rua São Raimundo; Rua da Paz
Instalação de Descarga: Trav. Mirititiua; Rua do Norte

SARNAMBI - Substituição de Rede: Rua 3; Trav. SD da Rua 3
CANAVIEIRA - Substituição de Rede: Rua S/D

MANUTENÇÕES
(PAÇO DO LUMIAR)
Maiobão - Execução de Pavimentação: Av.12; Av.01; Rua 11
Reparo de Sarjeta: Rua 93

Recanto do Maiobão - Execução de Pavimentação: Av. 14
La Belle Park - Execução de Pavimentação: Rua 18
Nova Jerusalém - Ligação de Água: Rodovia MA 204

HIDROMETRIA
HIDROMETRIA

SA09 – SARNEY FILHO I
SA11 – JARDIM TROPICAL
SA16 – J. CÂMARA II

0800 771 0001

brkambiental.com.br/maranhao
Saiba mais detalhes sobre nossas obras na redes

@brkambiental
/ brk.ambiental

As intervenções acontecem de 9h às 17h, e o prazo para restabelecimento do abastecimento é de 48h a 72h após o término da intervenção.

NESTE MOMENTO CRÍTICO
NOSSA EQUIPE ESTÁ NAS RUAS
PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO
DE TODOS.

JATO

• As obras deverão causar impactos pontuais no
abastecimento dos bairros;
• Atente para os possíveis desvios de vias em seu bairro;
• As vias de atuação serão recompostas pela BRK
Ambiental em até 7 dias, após a conclusão das obras,
e com o mesmo tipo de material encontrado
anteriormente à intervenção.

MARCIO AMADO LIBÉRIO
Presidente da CPL

COMUNICADO
JOSÉ APARECIDO COELHO, CPF: 746.431.188-49 , torna público, que
REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 17/09/2020, Autorização Uso de Água Superficial situado Rua
Juá, S/N, Morro Velho, São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, para fins Silvicultura (plantio de Coqueiro irrigado - Cocoicultura),
conforme dados constantes no processo n° 130284/2020.

Fones: 9 8456-0728;
9 8787-3883
Endereço: Rua da
Estrela, número 28,
Vila Embratel
VENDO
Apartamento
Condomínio dos
Bancários, 3Q, Suite
WC, Cozinha, àrea DE
Serviço, Dispensa, 3º
Andar Nascente
CENTRO
Valor: R$ 120,00 mil
Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399
CRECI: 3461
ALUGO
Apartamento
Condomínio Village
Jardins 2, Nascente,
sala de estar e jantar,
cozinha americana, 02
quartos, com semisuíte, WC, àrea de lazer
completa.
Valor: R$ 700,00
Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399
CRECI: 3461

EMPREGO PROVISÓRIO
Precisa-se de pessoa com disponibilidade de
trabalho presencial e com conhecimentos e experiência
em “Microsoft Office 2013/2019”,
principalmente Excel e Power Point . Nível de intermediário a avançado. Currículos para o e mail
elizssantos936922@gmail.com
ou Whats App
(98)991572187.
OFERECEMOS: REMUNERAÇÃO FIXA E POR
PRODUÇÃO.
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Senado aprova uso de recursos de
Fundo para ajudar instituições que fazem
acolhimento de crianças e adolescentes
Projeto relatado pela senadora Eliziane Gama amplia o prazo de uso dos recursos e
permite usar o dinheiro para pagar o aluguel social
Em votação simbólica, o Senado Federal
aprovou na quinta-feira (17) o Projeto de Lei
3.289/2020, relatado pela senadora Eliziane
Gama (Cidadania-MA), que autoriza o uso de
recursos do Fundo Nacional para a Criança
e o Adolescente (FNCA) nos programas de
acolhimento durante a pandemia de Covid-19.
A senadora maranhense presentou substitutivo,
incorporando cinco emendas sugeridas pelos
senadores. As modificações ampliam o prazo
de uso dos recursos de seis para 12 meses,
após o fim do estado de calamidade pública e
permitem usar o dinheiro para pagar o aluguel
social – benefício do governo federal entregue
mensalmente a famílias que perderam a
moradia em consequência da pandemia.
Na opinião da relatora, o Congresso deve
se ocupar de legislação “que seja criativa
e dê soluções ótimas e temporárias” para
crianças e adolescentes, “em particular aqueles
desprovidos ou afastados de suas famílias
naturais.” Na apresentação de seu relatório, a
senadora destacou a importância do projeto.
“Investir em crianças e adolescentes é investir
no futuro da nação”, afirmou.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS
De autoria do senador Wellington Fagundes
(PL-MT), o projeto previa no seu texto original
que as duas possibilidades de aplicação dos
recursos devem ser priorizadas.
Os programas de acolhimento podem ser
de dois tipos: as crianças e adolescentes são
abrigadas por famílias selecionadas, que
recebem do Estado uma ajuda para mantêlos, ou acolhidas por instituições. Eliziane
acrescentou item ao texto que obriga essas
instituições a oferecerem local sigiloso, seguro
e apropriado a crianças e adolescentes em
situação de violência doméstica e familiar, sob
o risco de morte ou de violência física.

LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

oab é notícia
RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS DO TRF1
A OAB Maranhão enviou ofício ao Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (CFOAB), solicitando a intervenção deste para
o retorno às atividades presenciais por parte do Tribunal Federal da 1ª
Região, tomando como base que a maioria dos Tribunais de Justiça dos
estados dessa área de abrangência já estão funcionando presencialmente.
Em suas ponderações, a OAB Maranhão sugere que, uma outra opção seria
dar permissão para cada seção judiciária avaliar a situação do Coronavírus
na sua respectiva região, uma vez que existe diferenças no que diz respeito
aos níveis de estágio de transmissão do vírus dentro dos 13 estados
abrangidos pelo TRF-1.

MAIS ESPAÇO
Em reunião com a CGJ, o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz,
solicitou um novo espaço para a advocacia no Fórum de São Luís. A OAB
Maranhão detém atualmente dois espaços, mas um está provisoriamente
sem funcionar e o outro está com funcionamento reduzido por conta da
pandemia. Cerca de 1500 advogadas e advogados circulam diariamente
no Fórum de São Luís e utilizam os serviços da Sala da Advocacia, sala
de reunião e Plantão
de Prerrogativas. O
Corregedor Paulo
Veltten se mostrou
sensível ao pedido e se
comprometeu, no futuro,
em ceder um novo espaço
para a advocacia no
Fórum de São Luís.
Projeto relatado pela senadora Eliziane Gama amplia o prazo de uso dos recursos e será agora
analisado pela Câmara dos Deputados
Em seu relatório – que será agora analisado
pela Câmara dos Deputados, Eliziane Gama
estabeleceu alguns procedimentos para as
instituições nesse caso, como o isolamento da
criança ou adolescente por 15 dias em lugar
específico para isso, antes de acolhê-la em
suas dependências. Caso não haja vagas, o
poder público deverá usar espaço provisório
adequado, podendo alugar ou requisitar o uso
de quartos de hotel, usar imóvel público ou
alugar particular, desde que sejam adequados
e mantendo o sigilo e a segurança previstos na

proposta.
Também obriga as instituições a acompanhar
o menor, contratando profissionais de saúde,
como psicólogos, médicos, nutricionistas;
professores; assistentes sociais; e profissionais
de apoio, como cuidadores, cozinheiros e
motoristas. Por último, o projeto prevê o uso
de recursos do fundo também para capacitar
profissionalmente os jovens que saíram do
acolhimento no ano anterior à nova lei por
terem atingido a maioridade.

(Com informações da Agência Senado)

CONQUISTA
PARA
ADVOCACIA DE
BARREIRINHAS

Após reiterados pedidos
da OAB Maranhão,
o Corregedor Geral de Justiça, Paulo Velten, garantiu o espaço para a
instalação de Sala da Advocacia no Fórum da Comarca de Humberto
de Campos. Ele informou que já havia emitido parecer favorável para a
disponibilidade de Sala para os advogados no Fórum local, e encaminhado
à Presidência do TJMA. Ligadas à Subseção de Barreirinhas, as Comarcas
de Humberto de Campos e Tutóia não têm espaço reservado para os
advogados conforme determina a Lei. Desde o ano passado, a OAB
Maranhão, a pedido da Subseção de Barreirinhas, vem intervindo junto ao
TJ e à CGJ para que sejam assegurados nos Fóruns das referidas comarcas
a Sala da Advocacia.

COMISSÃO DE ESPORTES

OAB/MA solicita
intervenção do CFOAB
para o retorno das
atividades presenciais do
TRF da 1ª Região
Firme na sua missão
institucional de contribuir com o
exercício da advocacia, a OAB
Maranhão, através do presidente
Thiago Diaz, enviou ofício ao
Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (CFOAB),
solicitando a intervenção deste
para o retorno às atividades
presenciais por parte do Tribunal
Federal da 1ª Região.
No documento, a Seccional
pede que o CFOAB interceda
junto ao Presidente do
Tribunal Regional Federal da
1ª Região, Desembargador
Federal I’talo Fioravanti
Sabo Mendes, no sentido
de alterar a RESOLUÇÃO
PRESI-110073912020 do TRF
1ª Região, para que seja feita
a imediata volta das atividades
presenciais.
Em suas ponderações, a OAB
Maranhão sugere que, uma outra
opção seria dar permissão para
cada seção judiciária avaliar a
situação do coronavírus na sua
respectiva região, uma vez que
existe diferenças no que diz

respeito aos níveis de estágio
de transmissão do vírus dentro
dos 13 estados abrangidos pelo
TRF-1.
O Ofício destaca ainda que
a maioria dos Tribunais de
Justiça dos estados da área
de abrangência já estão
funcionando presencialmente, e
que a Justiça Federal não pode
fechar as portas à sociedade
em um momento onde os
jurisdicionados tanto precisam
do Poder Judiciário.
“Na Justica Federal são tratadas
questões de grande relevância
para a sociedade, especialmente
para as pessoas carentes, como,
por exemplo, as questões
previdenciárias, não sendo
admissível que, exatamente no
momento em que a sociedade
mais precisa do Poder Judiciário,
a Justiça Federal continue com
as portas fechadas quando os
tribunais de justiça dos estados
já voltaram há algum tempo às
atividades presenciais”, disse o
presidente Diaz.

Governo do Estado recupera
trecho da Avenida Litorânea
DIVULGAÇÃO

Com a proposta de fomentar o esporte e promover bem-estar e qualidade de
vida para a advocacia, o presidente Thiago Diaz nomeou a nova diretoria
da Comissão de Esportes da Seccional Maranhense. Desta vez, ela será
presidida por Alexandre Carvalho e contará com o apoio dos diretores:
Arthur Barros, Felipe Franco e Rafael Bermudes. A primeira ação da
Comissão já está programada, será o Campeonato de Futebol do Sul do
Maranhão, direcionado para a advocacia das subseções de Açailândia,
Balsas, Barra do Corda, Estreito, Imperatriz, Grajaú e Presidente Dutra e
previsto para iniciar em 22 de outubro deste ano.

COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO ARAME - CNPJ N.º 08.982.878/0001-81. Assembléia Geral
Extraordinária – AGE. CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os Acionistas a reunirem-se em AGE, a
realizar-se em 28/09/2020, às 9hs, na sede social, Fazenda Bonanza, s/n – CEP 65940-000 – Zona
Operários recuperam trecho da Litorânea danificado pelas fortes ondas
Já estão em andamento os serviços
de recuperação de um trecho da
Litorânea, compreendido na área
de prolongamento da Avenida. A
obra está sob responsabilidade da
Agência Executiva Metropolitana
(Agem).
O serviço que está sendo feito
visa à recomposição da contenção
de avanço de maré. Segundo
o presidente da Agem, Lívio
Jonas Mendonça Corrêa, com o
movimento natural da maré e a
influência dos ventos houve um
desgaste natural com o tempo e
uma erosão na base da estrutura
que estava sustentando o pavimento
de calçada, que impedia que a
água avançasse para a Litorânea.
“Com isso, toda a contenção que
estava servindo como barreira foi
degradada e o material da base foi

sendo desgastado até o ponto de
ser totalmente levado pelas ondas”,
afirmou.
Com a obra, todo o trabalho
anterior de contenção do local
será refeito e a viga de cintamento
– que garante sustentação - será
afixada no solo, para que haja
maior resistência da estrutura
de contenção, bem como serão
utilizadas pedras argamassadas.
Também serão utilizadas pedras
rachão, que possuem maior
resistência a atuam na contenção
dos avanços de maré.
Os serviços incluem, ainda, a
parte superior (calçadão), onde
será feita a recomposição do piso
com concreto armado e também
colocação de grama em áreas
específicas, de acordo com o
projeto original.

140,00

Rural – Arame/MA, para deliberação da seguinte ordem do dia: a) Autorização para operação de
financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A; b) Autorização para a Companhia prestar
garantia hipotecária em operação de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A. c)
Outros assuntos de interesse da sociedade. Arame/MA, 15/09/2020. René Feijó de Pontes Neto –
Dir. Presidente.
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“Parque Seguro”

Mega operação prende 20 integrantes de
facção criminosa na região do Parque Jair
A ação contou com a participação de 200 policiais, sendo 110 militares e 90 civis
FOTOS: GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Uma mega operação das polícias
Civil e Militar do Maranhão,
desencadeada nas primeiras horas
dessa sexta-feira (18), resultou
na prisão de vinte membros
de uma organização criminosa
com forte atuação no Parque
Jair e adjacências. Segundo as
investigações policiais, todos
seriam integrantes da facção Bonde
dos 40.
Intitulada “Parque Seguro”, a ação
tinha como objetivo cumprir 25
mandados de prisão e 22 de buscas
e apreensão de pessoas ligadas à
facção e suspeitas, além do crime
de organização criminosa, de
homicídios, assaltos, tráfico de
drogas e associação ao tráfico na
região.
Durante coletiva de imprensa, na
tarde de ontem, no auditório da
Secretaria de Segurança Pública
(SSP), no Outeiro da Cruz,
representantes das polícias Civil
e Militar deram detalhes de toda
a operação, que ocorreu após três
meses de investigações feitas pelas
duas instituições de segurança.
“Foi uma operação bem exitosa.
Conseguimos desarticular uma
forte organização criminosa, que
atuava com uma gama de crimes
naquela localidade. Trabalhar de
forma integrada com a Polícia
Militar foi muito importante para
o sucesso da ação”, pontuou o

O atual delegado geral da Polícia Civil, Armando Pacheco, forneceu detalhes da operação, realizada de
forma conjunta entre a PM e a PC
delegado geral da Polícia Civil,
Armando Pacheco.
A operação, coordenada pela
Superintendência de Polícia
Civil da Capital (SPCC), por
meio da Seccional Norte e da
Delegacia do Parque Vitória
(20º DP), conseguiu, também,
apreender diversos materiais,
entre eles aparelhos celulares, que
mostram as atividades feitas pelo
grupo na região. Houve, ainda,
apreensão de drogas, veículos,
motocicletas e aproximadamente
R$ 4 mil em dinheiro trocado, que
reforça a atividade do tráfico de
entorpecentes.
“Tivemos a surpresa, por meio dos
materiais encontrados nas buscas,
que o grupo preso não teria alcance
somente na região do Parque
Vitória e adjacências. O material
demonstrou que esses faccionados

recolhiam contribuições do Bonde
dos 40 em toda a Grande São Luís,
compreendendo todos os quatro
municípios”, revelou o delegado
Damasceno, titular da Seccional
Norte, que garantiu a continuidade
das investigações no sentido de
identificar e prender todos os
envolvidos.
Participaram da operação 200
policiais, sendo 110 militares e
90 civis. Todos os presos foram
encaminhados ao Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde
ficarão à disposição do Poder
Judiciário.

DOIS LÍDERES PRESOS
Das vinte pessoas presas, duas
delas, conforme a delegada Sara
Bonfim, titular do 20º DP, foram
apontadas nas investigações como
chefes da organização criminosa
nos bairros do Parque Vitória e

Parque Jair.
Definidos dentro do grupo como
“torres”, eles tinham como
responsabilidade liderar a facção
nas respectivas regiões, bem como
determinar punições e demais
ações dos membros.
Um deles, identificado como
Adalbeto dos Santos, que seria o
“torre” no Parque Jair, estava em
liberdade há uma semana e usava
tornozeleira eletrônica, após ser
preso por tráfico de drogas. A
mulher dele, Priscila do Socorro
Pereira, também tinha mandado
de prisão expedido e foi capturada
durante a operação.
“Conseguimos ‘prints’ de
conversas onde, por meio do
aplicativo WhatsApp, ele dava
ordens à sua esposa e continuava
comandando de dentro do
presídio”, explicou Sara Bonfim.

Últimas Notícias
Fumaça de queimada faz avião de
Bolsonaro arremeter no Mato Grosso
Um dia após dizer que o Brasil
“está de parabéns” pela política
ambiental adotada, o presidente
Jair Bolsonaro experimentou
efeito colateral das queimadas
no Mato Grosso. O avião que
levava o presidente ao estado
precisou arremeter por falta
de visibilidade decorrente da
fumaça dos incêndios. Na
segunda tentativa, a aeronave
conseguiu pousar.
Ao desembarcar em Sinop (MT),
Bolsonaro voltou a provocar
aglomeração e cumprimentou
apoiadores sem usar máscara de
proteção. Em Sorriso (MT), o
presidente disse que produtores
rurais não “entraram naquela
conversinha mole de fique em

casa e a economia a gente vê
depois”.
O que está acontecendo: o
Pantanal enfrenta recorde de
queimadas este ano e já teve 19%
de sua área destruída pelo fogo
— território mais de dez vezes
maior que as cidades de Rio e
São Paulo juntas. A Amazônia
também tem mais focos de
incêndio em setembro do que no
mesmo mês do ano passado.
Em paralelo: uma força-tarefa
formada por integrantes de
órgãos ambientais, universidades,
ONGs e voluntários realiza
mutirões para estimar o número
de animais mortos pelo fogo no
Pantanal.
(O GLOBO)

Materiais doados à Justiça
Eleitoral estão isentos de ICMS
Todos os materiais doados por empresas ao Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão de combate ao COVID-19 estão isentos de ICMS por
força da Medida Provisória 326/2020 editada pelo Governo do Estado.
A MP vale para todas as operações de doação realizadas por pessoas
jurídicas, contribuinte ou não do ICMS, de itens como máscaras, álcool
em gel e líquido, fita adesiva para marcação de distanciamento social,
protetores faciais, pôsteres informativos, entre outros, destinados à
Justiça Eleitoral para a realização das eleições 2020.
O documento também garante isenção no imposto incidente nas
prestações de serviço de transporte de mercadorias objeto das doações; e
o diferencial de alíquota entre a alíquota interestadual e interna, além do
produto resultante de sua industrialização.
O TRE-MA está recebendo doações de 65.621 protetores faciais,
241.262 máscaras, 64.981 frascos de álcool em gel 70% de 200 ml,
62.877 frascos de álcool em gel 70% de 500 ml, 14.283 frascos de
álcool sanitizante 70% de 400 ml, 27.999 pôsteres e 61.180 adesivos.
A expectativa é de que todo esse material seja entregue ao Regional até
o dia 30 de setembro e a armazenagem ocorrerá nas dependências do
24º Batalhão de Infantaria de Selva, localizada no bairro do João Paulo
de São Luís, onde será separado para envio às 105 zonas eleitorais do
Maranhão.

Mulheres são responsáveis por 60%
das inscrições do Enem 2020
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) afirma que as mulheres correspondem a 60% das
inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2020, totalizando 3.468.808. Além disso, segundo a entidade,
foram recebidas 1.661 solicitações de atendimento especializado para
gestantes e 3.419 para lactantes.
Tanto as candidatas grávidas como as mães em fase de amamentação
têm direito a atendimento especial.
Ao todo, 5.783.357 de pessoas se inscreveram para para a prova
impressa do Enem e 96.086 para a versão digital do exame. O próximo
exame está previsto para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na versão
impressa, e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, na versão
digital.

Deputados querem cortar benefícios de
juízes, procuradores e promotores em
reforma administrativa
O “torre” Adalberto dos Santos e mais sete suspeitos presos durante a operação desencadeada ontem, no Parque Vitória e adjancências

Polícia Civil prende traficante
e apreende drogas em Bacabal

Agência bancária é alvo de
assaltantes em Lago da Pedra

Foi preso, nessa sexta-feira (18),
em cumprimento a mandado
de prisão, o traficante Ubiratan
Elias Matos Marinho, mais
conhecido como “Bira”. Ele
foi capturado no Parque Rui
Barbosa, na cidade de Bacabal.
Segundo informações da Polícia
Civil, a prisão foi fruto de
investigações realizadas por
policiais militares de Conceição
do Lago Açu, onde o capturado
tinha forte atuação. Depois de
repassada à Delegacia Regional
de Bacabal, foi transformada
em inquérito policial, que

Uma agência do Banco do Brasil
foi alvo, na quinta-feira (17), de
assaltantes, na cidade de Lago da
Pedra. Os suspeitos renderam os
vigilantes e levaram o dinheiro
que havia acabado de ser deixado
no local.
De acordo com informações da
Polícia Militar, a ação foi rápida
e contou com quatro suspeitos
que chegaram em motocicletas.
Eles invadiram a agência e
conseguiram tomar as armas dos
seguranças.
Conforme a polícia, o crime
ocorreu minutos depois que o
carro-forte tinha deixado malotes
de dinheiro no banco. Foram esses

resultou na expedição de
mandado de prisão preventiva
contra “Bira”.
Durante o cumprimento do
mandado, foram encontrados
pouco mais de 1,2kg de crack,
uma balança de precisão,
munições calibres pontos 38 e
32, além de R$ 500 em espécie.
Ubiratan também foi autuado
em flagrante por tráfico de
drogas. Após os procedimentos
necessários, ele foi
encaminhado ao presídio, onde
permanecerá à disposição da
Justiça. (AIDÊ ROCHA)

valores, ainda não divulgados, que
foram levados pelos suspeitos.
Após o assalto, o grupo fugiu pela
rodovia estadual MA-219, que dá
acesso à cidade de Paulo Ramos.
Policiais militares realizaram
diligências na região, mas
ninguém havia sido preso.
Uma equipe do Departamento de
Combate a Roubo a Instituições
Financeiras (Decrif), da
Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic),
de acordo com o delegado Carlos
Alessandro, permanecia na cidade,
nessa sexta-feira (18), visando
identificar e prender os autores do
assalto. (AR)

O chamado alto escalão do
funcionalismo público está na
mira de deputados dispostos a
ampliar o alcance da reforma
administrativa, que prevê
alterações na forma como
os servidores públicos são
contratados, promovidos e
demitidos. Mudanças como
limitar as férias de todos os
agentes públicos a 30 dias por
ano, inclusive para juízes, além
do fim de privilégios, como
aposentadoria compulsória
como punição para quem já
está trabalhando, estão entre as
emendas (sugestões de alterações
do texto) que devem ser incluídas
na tramitação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC).
Entregue depois de muita
espera, o texto do governo foi
considerado tímido por alguns
parlamentares. Um dos motivos
é que juízes, promotores,
procuradores e desembargadores
ficaram de fora do texto. O

presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmou que
a apresentação dessas emendas
abre caminho para incluir o
Judiciário e o Ministério Público
ao debate, mas que isso não
tem que ser imposto. "Todos
os Poderes estão com distorção
e precisam se modernizar e é
preciso construir um caminho",
afirmou ao Estadão/Broadcast.
Como os novos membros dos
Poderes não serão atingidos, eles
manterão benefícios que devem
ser extintos para os futuros
servidores, como as férias
superiores a 30 dias, licençaprêmio (direito a três meses de
licença para tratar de assuntos
de interesse pessoal a cada cinco
anos) e adicionais por tempo
de serviço. Isso significa, por
exemplo, que um juiz não poderá
ser atingido, mas o servidor
da área administrativa de um
tribunal terá de obedecer às
novas regras.

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.
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CASO MONTE LÍBANO – PARTE 14

Estranho redirecionamento de processos
provoca julgamento de outro magistrado
PÁG. 4

Maranhenses e
piauienses dão
largada nas
disputas das finais
da 1ª Live MA-PI
de Sinuca

Governo do
Maranhão
já investiu
R$ 3 bilhões
em obras na
Ilha de S.L

Ação integrada
da Polícia
Civil reduz casos
de roubos a
residências na Ilha
de São Luís

Maranhão registra
dez casos de
violência doméstica
contra mulher
por dia durante
pandemia

PÁG. 3 (CADERNO 2)

PÁG. 16

PÁG. 16

PÁG.1 (CADERNO 2)

EMPREGOS, MELHORIAS NA SAÚDE
E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO DEVEM
NORTEAR OS DEBATES DAS ELEIÇÕES
Parlamentares da bancada federal do Maranhão apontam sugestões para
serem priorizadas nas campanhas deste ano visando à pós-pandemia
Prefeitos a serem eleitos em novembro deste ano vão administrar
os 5.570 municípios brasileiros dentro de um cenário dramático e
desafiador de pós-pandemia do novo coronavírus, que engessou
a economia do País. Após enfrentar um ano desolador, decretado
estado de calamidade pública com colapso no sistema de saúde; a
educação com as portas fechadas; setores produtivos paralisados;

e milhares de pessoas sem trabalho e registrando queda de renda,
o Brasil pretende sair das urnas com novas perspectivas. A
reportagem do Jornal Pequeno, em Brasília, quis saber as sugestões
dos deputados que integram a bancada federal do Maranhão no
Congresso para qualificar o debate nas campanhas eleitorais de 2020.

PÁG. 7

Conheço o luto. Todos nós conhecemos ou
somos destinados a conhecer. Eu conheci
do pior modo para um pai: a perda de um
filho tão amado, brutalmente arrancado de
mim por graves imperícias profissionais em
um hospital. Dor que rasga a alma e que
não tem passado, só presente, traduzida em
lágrimas diárias na face e no coração. Este
último agosto me trouxe mais um motivo
de luto. O coronavírus, esse causador de
terrível doença, levou meu pai, aos 88 anos.

HONÓRIO MOREIRA

Edivaldo
Holanda Junior

Educação em
desenvolvimento

O prefeito Edivaldo passou toda a manhã desse sábado vistoriando frentes de
trabalho do São Luís em Obras, executadas em vários bairros da cidade

O pré-candidato à Prefeitura de São Luís,
Duarte Júnior (Republicanos), recebeu,
nessa sexta-feira, um apoio relevante
para a sua campanha: do deputado
federal Zé Carlos, do PT-MA.

Meu pai

LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Zé Carlos e outros
petistas reforçam
candidatura de
Duarte para a
Prefeitura de S.L

Duarte Júnior com o novo reforço para
a sua campanha: o deputado federal Zé
Carlos, do PT-MA

Flávio Dino

Prefeito de SL vistoria frentes de
trabalho no J. Paulo, Jambeiro,
Sitinho e Santa Bárbara
Com um volume de obras em execução por toda a cidade, simultaneamente,
o prefeito Edivaldo Holanda Junior tem mantido uma agenda intensa de
vistorias aos canteiros do programa São Luís em Obras. Neste sábado (19),
ele vistoriou frentes de trabalho de drenagem profunda e asfaltamento
em bairros como João Paulo, Jambeiro, Sitinho e Santa Bárbara.

Nesta semana o Ministério da Educação
divulgou os dados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) e de acordo com o Ideb 2019,
São Luís atingiu a nota 5.1 nos anos
iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º
ano). Em 2013, quando assumi a gestão
municipal, este índice era de 4,1.
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

“FIQUE EM CASA,
NA CASA DE DEUS” PÁG. 5

Colossenses 3.18-25

PÁG. 3

PÁG. 11

JP inicia série de entrevistas com
candidatos a prefeito de São Luís
O Jornal Pequeno inicia, hoje, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de
São Luís. Será uma oportunidade de cada candidato expor sua visão sobre os problemas
da capital e apresentar suas propostas para resolvê-los, além de revelar suas impressões
sobre o atual cenário político do Estado. Os candidatos do PSTU, Hertz Dias, e da
Rede Sustentabilidade, Jeisael Marx, são os primeiros entrevistados. PÁG. 6 E 15
CYAN

MAGENTA

Jeisael e Hertz Dias iniciam a série de entrevistas do JP com
os candidatos a prefeito de São Luís
YELLOW

SÍNDROME DO
TÚNEL DO CARPO
PÁG. 12
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PETINHADAS
*** Meu amigo, é impressionante
o que acontece na política do
Maranhão!!! Dá para acreditar, por
exemplo, que a eleição de 2022
começou antes da de 2020???!!!
Pois aqui começou..., acredite
se quiser!!! O senador Weverton
Rocha já dá sinais visíveis disso!!!
Recentemente, em Colinas, reduto
do vice-governador Carlos Brandão,
teoricamente seu adversário na
sucessão de Flávio Dino, Weverton
afirmou – e confirmou ao Dr.
Pêta: “Eu me espanto e vejo o
partido do vice-governador em
chapas de adversários nossos
históricos, aqui do Maranhão. É
uma guerra velada do grupo dele
que começou”, disse o presidente
do PDT!!! Hãããããã???!!! Como
assiiiiiiimmmmm ???!!! Tem
adversário mais histórico do que
Roseana Sarney???!!! Pois foi com
ela que Weverton se aliou para
fortalecer seu candidato a prefeito
de São Luís Neto Evangelista!!!
Bom refletir antes de falar!!!
*** Digo nadinha aí pra essa turma
de aspirantes ao Palácio dos Leões,
da base governista!!! Fico aqui
“conversando com meus botões”
e ouvindo ‘pitacos’ do meu chefe
sobre 2022!!! E, olha, tem muita
água pra passar debaixo dessa
ponte até a hora da definição do
governador Flávio Dino!!! Mas tem
‘nego cego’ ‘pro’ processo real,
criando ilusões ou forçando a barra
para criar inevitabilidades!!! Calma,
‘gente boa’, antes de 22, tem este
final de 20 e 21 todinho!!!
*** Falar em eleição, rapaz, viram
essa aí do deputado Zé Carlos e
do secretário de Trabalho, Jowbert
Alves, os dois do PT, declarando
apoio a Duarte Jr???!!! Meu amigo,
esse ex-presidente do Procon-MA
tá muito ‘arisco’!!! Seu principal
concorrente a uma vaga no segundo
turno, o deputado Neto Evangelista,
vai ter que ‘rebolar’, se quiser
ultrapassá-lo nas pesquisas de
intenção de votos!!! Agora, olha
só a ‘bagaceira’!!! O PT está
fechado com Rubens Júnior, que é
do PCdoB, partido do governador
Flávio Dino!!! E agora o único
deputado federal do PT na bancada
do Maranhão decide apoiar um
outro candidato, o que dá um peso
enorme à adesão do parlamentar
à candidatura de Duarte, pois
atinge uma importante parcela da
esquerda; a da chamada ‘Muda PT’,
adversária da CNB, representada
pelo deputado Zé Inácio e pelo
Honorato Fernandes!!! E, assim,
mais uma vez o PT vai rachado
em eleição no Maranhão: agora,
na sucessão de Edivaldo Holanda
Junior!!! Da bancada maranhense,
Duarte tem agora apoio de Zé
Carlos, Cléber Verde, Josimar de
Maranhãozinho e Marreca Filho!!!
Já de secretários estaduais, além de
Jowbert, estão com o ex-presidente
do Procon-MA: Pastor Enos
(Relações Institucionais), Marcos
Pacheco (Articulação de Políticas
Públicas) e Catulé Jr (Turismo)!!!
E, se duvidar, vai estar, também,
Luís Fernando Silva, ex-prefeito
de Ribamar e hoje secretário
de Programas Estratégicos do
Governo do Maranhão!!! Ah..., e
o reitor da Universidade Estadual
do Maranhão (Uema), Gustavo
Pereira, também já disse que vai de
Duarte Jr!!! Briga grande essa!!! Do
outro lado, Neto Evangelista tem
as asas de uma verdadeira ‘águia’
a ‘guiá-lo: o senador Weverton
Rocha, dono de quase 2 milhões
de votos nas últimas eleições
estaduais!!! Se o nível for alto,
teremos uma excelente disputa!!!
Se baixar, Dr. Pêta ‘vai pra cima”!!!
O MARANHÃO PRECISA
AVANÇAR, como bem diz o slogan
do projeto/campanha encabeçado
pela Fiema, sob o comando do
empresário Edilson Baldez!!! Não
temos mais espaço para baixarias e
mazelas do passado!!! Que vença
o melhor, aquele que apresentar as
melhores propostas para São Luís,
nossa “Ilha do Amor”, a “Capital
dos Azulejos e dos Sobradões”!!!
*** E viram aí a decisão do
ministro Ricardo Lewandovisky,
do Supremo Tribunal Federal, que
tornou sem efeito a lei estadual,
promulgada pela Assembleia
Legislativa, que suspendeu o
CYAN

desconto salarial das parcelas de
empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil concedidos
por instituições financeiras,
consignados em folha de pagamento
de servidores, empregados públicos
e aposentados???!!! Pois é..., mas
tinha uma pessoa que sabia que
essa história não ia acabar bem:
o governador Flávio Dino!!!
Até os serventes do Palácio dos
Leões sabiam que o governador
não iria sancionar a lei, por ter a
certeza de que se tratava de uma
lei inconstitucional!!! Assim,
encaminhou para a Assembleia
Legislativa, que a promulgou!!!
Problema é que agora agravou o
endividamento dos servidores, que
tiveram sua dívida aumentada!!!
*** Rapaz, quem, afinal, estaria
com medo do secretário da Saúde,
Carlos Lula???!!! Um internauta
analisou que se o debate político no
Maranhão fosse maduro, estaríamos
discutindo o legado, em vez de
atacar com desonestidade a gestão
de Carlos Lula!!! E que estaríamos
nos perguntando “o que Carlos Lula
fez à frente da Saúde para ganhar
tanto destaque”???!!! Segundo
o ‘analista’, “procuraríamos
entender melhor que qualidades
a população maranhense enxerga
em Carlos Lula para avaliá-lo
como uma das principais figuras
do Maranhão nesse contexto de
pandemia”!!! Ele cita algumas
pistas!!! “Trata-se de um gestor
público diferenciado, discreto e ao
mesmo tempo eficiente; sabe a hora
de se pronunciar, evita polêmicas
desnecessárias, e revolucionou a
forma de conduzir uma política
pública fundamental para a vida das
pessoas, mesmo antes da crise do
coronavírus!!! Se a pandemia revela
o melhor e o pior, já temos uma
grata surpresa para os próximos
anos no cenário político local”!!! É
isso aí!!!
*** E quem vem com tudo aí
para disputar uma cadeira na
Câmara Municipal de São Luís
é “Empresário aBUSado”!!! O
‘cabra’ já tem até coordenadores
de campanha: o ‘inseto-assessorparlamentar’ e um diretor do Poder
Rangedor!!! Será o Benedito,
hahahahahahahahaha???!!! E os
dois já definiram até a dinâmica
da campanha!!! O candidato terá
que frequentar mais ainda o eixo
“Iate-Ponta da Areia-Buteko”...,
e todo domingo tem que fazer um
churrasco e chamar os amigos,
pessoas que formam opinião...,
e tudo mais!!! Ah, e ainda tem o
coordenador da ‘ala gay’, cargo já
devidamente definido e entregue
a ZR, frequentador assíduo do
clube da pontinha da Ponta da
Areia!!! Rapá, essa campanha
vai ‘bombar’!!! Como diz a
torcida do ‘Galo Mineiro’: “EU
ACREDITO”!!!
*** Rapaz, e essa do Eunélio
Mendonça, lá em Santo Antônio
dos Lopes, hein!!! Pois é..., o
‘cabra’ chamou ao palanque
quatro companheiros mudos, para
lhe prestarem uma homenagem,
e o que ele fez???!!! Botou os
‘coitados’ dos mudos para “falar”,
pra “discursar”...!!! Pense numa
cena patética, constrangedora,
que ganhou as redes sociais!!!
Apelação da p...!!! Dá pra ver o
deputado Márcio Jerry visivelmente
constrangido, com as mãos à cabeça
e saindo de perto da cena!!! A
deputada Ana do Gás, esposa do
dublê de pré-candidato e animador
de auditório, também constrangida,
tentando encerrar o “espetáculo”!!!
Como diz um amigo do meu chefe,
“que coisa ”!!!
*** Meu amigo, e sexta agora
teve um ‘balacobaco doido’ no
apartamento de um causídico, no
Two Tower!!! E o que tinha de
“garotas programadas” não está no
gibi nem do rebento de um grande
empresário da construção civil da
‘Grande Ilha’!!! Não faltou nem
o ‘Paredão’ do Jonas Esticado!!!
Pior que tinha ‘rapita’ até de menor
idade!!! Pense!!!
*** E o rebento de uma ‘lojista
estribada’, de grife, que anda
pegando mulheres para tentar
MAGENTA

“aumenta o som maestro”!!! Depois
não sabem por que o time quase
saía da final do campeonato para o
São José!!!

beijar à força!!! Pois é..., o
‘mauricinho’ está sendo o ‘tititi’
dos ‘balacobacos’ que frequenta
na ‘Grande Ilha’!!! Não pode
ver uma ‘gata’ desprevenida que
‘avança o sinal’ e ‘parte’ para
‘roubar’ um beijo!!! As ‘minas’
comentam ‘a vox miúda’ que já não
aguentam mais o comportamento
do ‘beijoqueiro!!! ‘Rapá’...,
‘prestatenção’ no ‘serviço’!!!
*** No dia em que São Luís
chegou aos 408 anos não foi nada
fácil para Seu João e dona Maria!!!
Participando de um passeio com
colegas, seu filho João Lucas
foi levado pelo mar na praia
de São Marcos!!! O jovem, até
hoje (20/8) não foi encontrado!!!

A questão é: João Lucas teve
autorização dos responsáveis
para ir ao passeio???!!! Quem
estava responsável pelos
adolescentes???!!! Não foi a
primeira vez que isso aconteceu, e,
por certo, não será a última!!!
*** Moradores do Condomínio
San Remo, no bairro do Turu,
estão injuriados com os jogadores
do Moto Club!!! É que a casa
dos atletas motenses é vizinha ao
condomínio e a festança lá ‘come
solta’ direto!!! Até a polícia já foi
chamada para baixar o som da festa
dos ‘boleiros’, mas é só a viatura
dobrar o canto que alguém grita:

*** No programa ‘Os Analistas’,
de sexta, 18, falaram muito da
famosa greve da Meia Passagem de
1979, movimento muito importante
que marcou São Luís!!! Foram
relembradas várias lideranças
estudantis e políticas, inclusive
o saudoso jornalista Aldionor
Salgado!!! E aí me aparece o ‘louro
do Caiçara’ com dois momentos
folclóricos!!! No primeiro, ele diz
que pulou de dentro do Nhozinho
Santos por cima dos telhados das
casas!!! No segundo, que apanhou
saindo do treino de vôlei no Costa
Rodrigues!!! Rapaz, nesse dia
estava acontecendo uma rodada do
Brasileiro de Basquete Feminino,
com a polícia na entrada do ginásio
para proteger as delegações!!! Se
o louro estava entre os grevistas,
como pode ter apanhado da polícia
saindo do Costa Rodrigues???!!!
‘Rapá’, ‘prestatenção no serviço’!!!

2006 - Jackson vence
Roseana após impressionante
reviravolta no 2º turno

Nas eleições de 1º de outubro de 2006, sete candidatos disputaram o
Governo do Maranhão: Roseana Sarney Murad (PFL), Jackson Kepler Lago
(PDT), Edson Carvalho Vidigal (PSB), Aderson de Carvalho Lago Filho
(PSDB), João Melo e Sousa Bentivi (Prona), Carlos Saturnino Moreira
Filho (PSOL) e Antônio Augusto Silva Aragão (PSDC).
Roseana Sarney saiu candidata pela coligação “A Força do Povo”, formada
por 11 partidos: PFL, PMDB, PP, PTB, PTN, PSC, PL, PRTB, PHS, PV
e PRP. No primeiro turno, ela foi a mais votada: obteve 1.282.053 votos
(47,2%).
Líder da “Frente de Libertação do Maranhão”, formada por três partidos
(PDT, PPS e PAN), Jackson Lago ficou na segunda colocação com 933.089
votos (34,3%).
Em seguida, Edson Vidigal, da coligação “O Povo no Poder”, formada por
cinco partidos (PSB, PRB, PT, PMN e PCdoB), ficou em terceiro lugar
com 387.337 votos (14,2%) e o tucano Aderson Lago obteve 93.651 votos
(3,4%).
Obtiveram menos de 1% dos votos: João Bentivi do Prona (11.987 votos),
Saturnino do PSOL (6.159 votos) e Dr. Aragão do PSDC (1.534 votos).
TODOS COM JACKSON – No segundo turno, o então governador José
Reinaldo Tavares conseguiu articular o apoio dos principais candidatos
derrotados – Edson Vidigal e Aderson Lago - em torno da candidatura de
Jackson.
Os veículos de comunicação controlados pela família Sarney alardearam
na época que Zé Reinaldo planejara a estratégia de um “consórcio de
candidatos” para derrotar Roseana.
A estratégia posta em prática por Zé Reinaldo deu certo. Na votação do
segundo turno, realizada no dia 29 de outubro de 2006, aconteceu uma
impressionante reviravolta: Jackson Lago foi eleito com 1.393.754 votos
(51,8%), derrotando Roseana Sarney. Ela ficou em segundo lugar com
1.295.880 votos (48,1%).
Confirmada a vitória de Jackson, a coligação de Roseana Sarney ingressou
na Justiça Eleitoral com uma ação de impugnação de mandato eletivo
para cassar o governador eleito sob alegação de abuso de poder político e
econômico, que teria ocorrido durante o segundo turno, desequilibrando o
pleito e colocando o resultado das urnas sob suspeição.
Conforme entendeu o Tribunal Superior Eleitoral, as acusações procediam,
a chapa vencedora foi cassada e Roseana Sarney tomou posse em seu
terceiro mandato como governadora no dia 17 de abril de 2009 tendo o vice
João Alberto Souza ao seu lado.
O principal mote da cassação foi a assinatura de convênios destinados a
156 municípios do estado no valor de R$ 280 milhões, denúncias de uso
da máquina administrativa e compra de votos. Naquele mesmo ano foram
cassados também os governadores Cássio Cunha Lima, da Paraíba, e
Marcelo Miranda, do Tocantins.
YELLOW

Mistérios
*** Quem é o filho de dona de loja
de grife feminina que anda ‘atacando’ as gatas nas festas e tentando
beijá-las à força???!!!

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS

Capa do Jornal Pequeno, edição de 30 de outubro de 2006

eleições municipais.
A retórica adotada na processo
eleitoral nega o que é
inextricavelmente imperfeito e
limitado, com muitos candidatos
perdendo por completo a noção
adequada da realidade, contribuindo
para o nefasto rebaixamento no
nível da disputa política pela
ausência de discernimento do que é
imperativo numa sociedade plural.
Nenhuma democracia é compatível
com os projetos e interesses
colocados agora na disputa
eleitoral. O discurso político
soa encantador. Todavia, é mais
alienação, numa retórica que
não preenche o distanciamento
entre a comunidade e o poder,
ficando longe do conceito básico
de democracia, podendo colocar
novamente o povo no caminho da
frustração e desilusão. (Antônio
Carlos Lua – Jornalista)

*** Agora, um registro todo
especial e merecido do Colunaço
do Pêta!!! Como diria o jornalista e
apresentador Zé Cirilo, “a verdade
é uma questão de tempo”!!! Desde
o dia em que Cirilo entrou na TV
Guará, a emissora vem ganhando
corpo com a sua programação local
com o incremento da audiência
que vem se consolidando a cada
dia!!! Donde se conclui que o
empresário Roberto Albuquerque
acertou ‘na mosca’ ao enriquecer,
com um profissional de 35 anos de
televisão e 50 anos de jornalismo,
a sua programação da Record
News no Maranhão!!! Nos quatro
cantos do estado, principalmente
na grande São Luís, o “Zé Cirilo na
TV”, aliado ao programa “Fazemos
Qualquer Negócio”, do Danilo
Quixaba, é audiência garantida a
cada dia!!! Ressalte-se que a rádio
Guará também está na ‘crista da
onda’, com tendência a ‘agasalhar’
em seu stúdio profissionais que
fazem FM em São Luís!!! De
parabéns, portanto, o empresário
Roberto Albuquerque, que, nesses
8 anos na nova missão, começa
a atingir o sonho almejado da
“TV dos Pássaros Vermelhos”,
como bem diz o Zé Cirilo na TV,
aí na foto entrevistando Roberto
Albuquerque!!! É isso aí!!!
*** A derrota de 5 a 0 do Flamengo
para o ‘Del Vale’ não teria sido à
toa!!! Pode ser precipitado falar,
mas tudo indica que os jogadores
rubro-negros não estão gostando do
Domènec Torrent, e começam a dar
mostras de que querem ‘derrubálo’!!! Como Jesus segue perdendo
no Benfica, não será só a Bíblia a
afirmar “JESUS VAI VOLTAR”!!!
*** O acesso que liga as avenidas
São Luís Rei de França e Jerônimo
de Albuquerque margeia um terreno
do Governo do Estado usado
como lixão por empresas privadas
e moradores!!! Que tal construir
muro e calçadas ou urbanizar
a área!!! Na última semana, os
moradores conviveram com fumaça
em função focos de queimadas!!!
Alô, alô, Comitê Gestor Limpeza
pública!!!
*** E pra fechar...
Desprezo com a democracia
Paira na atmosfera eleitoral uma
brisa de inverdade e intolerância
cravada na irracionalidade e
no menosprezo em relação aos
valores condensados no conceito
de democracia, com a abstração
de candidaturas que se distanciam
perigosamente da discussão sobre
as prospostas a serem efetivamente
colocadas no centro da disputa nas

*** E qual foi o ap luxuoso da
Península que ‘abrigou’, essa
semana um ‘balacobaco daqueles’,
com a presença de várias ‘garotas
programadas’ e de um famoso
‘paredão’ do Jonas Esticado???!!!
“Jesus/Maria/José”..., pense numa
‘bagaceira’!!!
*** Qual parlamentar federal
tentou mandar ‘dindim’ para a convenção do ‘descobridor do Brasil’,
na região do Pindaré, e recebeu um
‘não’ para o ‘repasse’???!!! Será
por que, hein???!!! Rapaz, deixa
disso, a ‘ex’ não volta mais, hahahahahahahahahahaha!!!
*** Quando reiniciará o pagamento
dos precatórios do estado do ano
2014, exceto daqueles credores que
fizeram acordo para receber agora
com ágio de 40%???!!!
*** Qual ‘Analista Marqueteiro’
que, a julgar pelo que se viu e ouviu
no último programa de debates
com os candidatos a prefeito de
São Luís, quis porque quis ser do
Comando da Greve da Meia Passagem, em 1979???!!! Marrapá!!!
*** Qual radialista, apresentador
de um programa no ‘cagar dos
pintos’, que, ao elogiar a galera do
Corpo de Bombeiros pela tentativa,
em vão, de resgate de um jovem
que havia se afogado, ‘lascou’ um
“resgate do corpo que já estava
morto”???!!! É, meu amigo, essa aí
foi de “arder” os ouvidos!!!
*** Qual é o secretário de governo
da ‘Grande Ilha’ que fica ‘uma arara’ quando alguém lembra do seu
antigo emprego como assessor de
motora de um alto funcionário da
Receita Estadual???!!! Marrapá...!!!
*** Quem será o irmão de senador,
candidato a edil, que anda prometendo ser a grande surpresa nas
eleições municipais na ‘Grande
Ilha’???!!!
*** Quais seriam as forças ocultas
que estariam impedindo que as
prestações de conta do atual prefeito de Arari, Djalma Melo, sejam
enviadas pelo TCE-MA à Câmara
Municipal, conforme suspeita a
maioria dos vereadores da cidade??? Por que será???!!!
*** Qual é a contabilista que ‘todo
dia’ termina o namoro a distância,
mas cada dia fica é mais apaixonada???!!! Principalmente quando
entorna um vinho ‘São Rafael’!!!
*** Quem é o “Dom Juan do
Pindaré”, que, depois da sua
convenção, percebeu que sua volta
ao executivo municipal não será
possível???!!! Pois é..., o povo
demora, mas ‘acorda’!!!
*** Qual foi a assessoria jurídica
de órgão administrativo municipal
que indeferiu pedido de insalubridade com base em parecer de 2006,
sem pedir visita técnica e muito
menos levar em conta a pandemia???!!! Olha que o caso pode ser
judicializado!!!
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A covardia em números

Maranhão registra dez casos
de violência doméstica contra
mulher por dia durante pandemia
O relatório elaborado pela Defensoria Pública do Estado
foi concluído com 2.400 atendimentos desta situação
FOTOS: GILSON FERREIRA

LUCIENE VIEIRA

Cerca de 2.400 atendimentos de violência
doméstica contra mulheres foram realizados
nos oito meses de pandemia de Covid-19, pela
Defensoria Pública do Estado do Maranhão
(DPE-MA). Isto significa que, por mês foram
300 casos, e, por dia, a média de dez. Muitas
vítimas são reincidentes em suas denúncias. O
subdefensor-geral do órgão, Gabriel Furtado,
informou ao Jornal Pequeno que esta
estatística de registros de casos está semelhante
ao ano de 2019. “Isto revela que, mesmo com
números expressivos, a restrição de circulação
provocada pela pandemia do novo coronavírus
tem refletido num aumento da subnotificação de
casos de violência doméstica contra a mulher”,
declarou Gabriel.  
De acordo com o subdefensor-geral, o uso de
ferramentas tecnológicas pode ser encontrado
na DPE-MA. Porém, as plataformas utilizadas
pela Defensoria, que inclui assistentes
virtuais para agendamentos, são ainda pouco
acessadas, e mesmo que o atendimento jurídico
pela internet atinja pessoas de baixa renda,
a exclusão digital ainda é uma realidade no
Maranhão.  
Outros motivos para a subnotificação, segundo
Gabriel Furtado, é a resistência de as pessoas
fazerem denúncias, e, no caso da violência
doméstica, mulheres vítimas costumam
ser dependentes financeiramente dos seus
agressores. “Era para termos um número maior
de denúncias. E a quantidade quase igual ao ano
passado tem relação, sim, com a pandemia de
Covid-19. A quantidade maior de atendimentos
é sempre presencial”, informou Gabriel.  
A violência doméstica não é somente a
física, mas moral, verbal e psicológica. O
subdefensor-geral disse que a mulher precisa
procurar a rede de proteção, o que inclui a DPE
e delegacias, principalmente em casos mais
graves, que requerem o uso de ato de força.
Nos núcleos das defensorias, segundo Gabriel,
o atendimento é multidisciplinar, coordenado
por defensores públicos.  
Gabriel disse que a violência doméstica
acontece em todas as classes sociais.
“As classes baixas são mais numerosas e
naturalmente aparecem mais casos. Existe a
ideia de que a violência doméstica está ligada
à pobreza, é claro que o poder aquisitivo
financeiro pode aumentar a violência como
um todo, mas a violência doméstica é uma
realidade de qualquer extrato social”, destacou

Bolsonaro diz que país está em
fase final de “grande provação”
O presidente Jair Bolsonaro
disse neste sábado (19) que
o Brasil está na fase final de
“uma grande provação” e que
ainda neste ano o país voltará
à normalidade. Ele participou
durante a manhã da Assembleia
Geral Extraordinária da
Convenção Evangélica das
Assembleias de Deus do Distrito
Federal e do Entorno.
“Passamos por uma grande
provação. Ou melhor, estamos
no final dela”, disse, referindose à pandemia da Covid-19.
“Na parte econômica, o Brasil
foi o que melhor se saiu. Quis o
destino também que na área de

saúde, aos poucos, ao se deixar
de politizar a única alternativa
que nós tínhamos, começou-se a
salvar mais vidas”, acrescentou.
Bolsonaro disse ainda que
agradece a Deus pela coragem
para enfrentar “quase tudo,
quase o mundo todo” ao tomar
posições. “Tem uma passagem
militar que vale para todos
nós: pior que uma decisão mal
tomada, é uma indecisão”. O
presidente disse que tomou
decisões “mesmo sendo tolhido
pelo Poder Judiciário”. “Se
Deus quiser, voltaremos à
normalidade ainda no corrente
ano”, afirmou. (AGÊNCIA BRASIL)

Governo do Rio prorroga restrições
até 6 de outubro devido à pandemia

Conforme relatório da DPE-MA, desde o início da pandemia no Maranhão, em março, o órgão
recebeu 300 denúncias de violência contra a mulher por mês
o subdefensor-geral.  
Devido à capital maranhense ser a cidade mais
populosa do estado, há mais casos; Imperatriz e
Santa Inês, também, estão em destaque.
O subdefensor-geral informou que quase 70%
das cidades do estado não têm um núcleo
da Defensoria Pública. “Isto é um dado
gravíssimo. Hoje, temos núcleos em apenas 41
comarcas, pois não houve investimento público
para a implantação de mais núcleos.  

PRISÕES
Gabriel informou que não há um levantamento
pronto de quantas medidas protetivas foram
feitas no período de pandemia, mas o
subdefensor-geral disse que há prisões diárias
no estado do Maranhão.  
A DPE-MA tem duas áreas de atuação, que
são a proteção da mulher e a defesa criminal.
Quando um suspeito de cometer violência
doméstica é preso, ele também tem direito a um
defensor público.  
O atendimento nos núcleos da DPE-MA é feito
de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h,

DROGA NO MONTE
CASTELO
O 9º Batalhão da Polícia Militar
(9ºBPM) prendeu um jovem de 22
anos, que estava 2º Travessa Castro
Alves, no Monte Castelo, com quatro
pedras médias de crack. De acordo
com o tenente-coronel Emerson
Bezerra, que comanda o 9º BPM, o
suspeito tentou fugir, mas os policiais
o seguiram e o jovem foi preso
em sua residência, revistada pelos
policiais. Foi nesta casa que a droga
foi encontrada. O suspeito foi preso e
levado para a delegacia.

OUTRA OCORRÊNCIA
Também na sexta-feira, por volta
das 22h25, o 9º BPM apreendeu um
simulacro de arma de fogo, na Avenida
João Pessoa, do bairro João Paulo.
A arma está com o motorista de um
carro vermelho. O item apreendido foi
levado para o Plantão Itaqui-Bacanga.

(LUCIENE VIEIRA)

O governador em exercício Cláudio Castro prorrogou até o dia 6 de outubro
algumas medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à propagação
da Covid-19 no estado. De acordo com a medida, seguem suspensas
a realização de eventos com a presença de público, como shows, e a
permanência nas praias e lagoas.
A previsão de retorno às aulas na rede estadual de educação, inclusive nas
unidades de ensino superior, continua sendo o dia 5 de outubro. A retomada
vai ocorrer em regiões que permaneçam em baixo risco de contaminação
pela Covid-19 por, no mínimo, duas semanas seguidas antes da data
prevista para a abertura.
O documento publicado no Diário Oficial de sexta-feira (18) mantém a
alteração de funcionamento de bares e restaurantes, que podem continuar
atendendo ao público com 50% da sua capacidade de lotação, até 1h da
madrugada, mas com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em
ambiente externo depois das 22h.
Ficam autorizados os serviços de consumo de bebidas alcoólicas apenas
para clientes acomodados e sentados em mesas e cadeiras nas áreas internas
e externas, respeitando o distanciamento mínimo de 1 a 2 metros. Música ao
vivo e sistema de atendimento self-service continuam suspensos.

Tratamento de cardiopatias não
piora quadro de Covid-19, diz estudo

41 NÚCLEOS DA DPE EM TODO O
MARANHÃO

Polícia encontra droga e arma de fogo
dentro de veículo no Turu
Na sexta-feira (18), o 9º Batalhão da
Polícia Militar, com apoio do canil do
BPChoque, apreendeu droga e arma
de fogo em um carro, localizado na
Avenida São Luís Rei de França, no
bairro do Turu.  
A arma era um revólver calibre 38,
marca Taurus, com seis munições
intactas. Já a droga eram três
embrulhos de plástico com substância
semelhante a cocaína.  
De acordo com o tenente-coronel
Emerson Bezerra, que comanda o 9º
BPM, a polícia foi informada de uma
suposta negociação de entorpecentes,
cujo ponto de entrega da droga seria o
estacionamento do Rio Anil Shopping.  
Segundo a polícia, uma pessoa fugiu
e outra foi abordada pelos policiais. A
droga foi encontrada com a ajuda do
cão Thor. Após a guarnição encontrar
o entorpecente, o suspeito de vender
a mercadoria ilícita teria sido preso
e levado para o plantão policial no
bairro do Cohatrac.  

Últimas Notícias

O subdefensor-geral, Gabriel Furtado,
informou que a estatística de registros está
semelhante ao ano de 2019, mas que ainda é
grande a subnotificação
e, em São Luís, tem um plantão de 24 horas.
A pessoa pode se dirigir a sala da Defensoria
no Fórum Desembargador Sarney Costa, no
Calhau, ou ligar para o número de plantão 98 9
92419913.

Ação integrada da Polícia Civil
reduz casos de roubos a
residências na Grande Ilha
Ocorrências de roubos a residências diminuíram 65,38%, na Região
Metropolitana de São Luís, comparando a primeira quinzena deste
mês, com o mesmo período de 2019. Foram 17 casos registrados
neste mês de agosto. A queda expressiva é resultado de operações
direcionadas ao combate deste modo de crime, executadas pela
Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), órgão da Polícia Civil. O
foco do trabalho é a prevenção dos casos, identificação de líderes
das quadrilhas e plano específico no controle a esta criminalidade.
“Os casos, que em determinados meses passavam da centena,
começaram a diminuir com a adoção de estratégias específicas de
inteligência e operacionais, voltadas para a identificação e prisão
das associações criminosas desta modalidade”, explicou o titular
da DRF, delegado Bruno Figueiredo Aguiar. O delegado acrescenta
a atuação conjunta com outros grupamentos da Segurança Pública
e polícias de outros estados, em apoio a investigações e no
cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão.
Em um dos casos, a pedido da Polícia Civil do Distrito Federal,
policiais da DRF do Maranhão conseguiram informações que
levaram à prisão de um homicida. O suspeito havia cometido o
crime em Viana (MA), em 2019, e fugiu para Ceilândia, no Distrito
Federal, onde cometeu outro homicídio e retornou para São Luís
este ano. Com o apoio da DRF do Maranhão, o autor foi localizado
e preso dia 11 deste mês, na Cidade Olímpica. Ele estava com
mandado de prisão emitido e será transferido para Brasília.

Um estudo desenvolvido pelo
Instituto D’Or de Pesquisa e
Ensino e pelo Brazilian Clinical
Research Institute (BCRI) aponta
que suspender tratamentos
com inibidores da enzima de
conversão da angiotensina
(iECAs) e bloqueadores de
receptor de angiotensina (BRAs)
não traz impactos para a evolução
dos quadros de Covid-19.
Os medicamentos costumam
ser usados por hipertensos e
pacientes cardiopatas.
De acordo com médicos e

pesquisadores envolvidos, não há
indicação para que essas pessoas
interrompam seus tratamentos
se forem infectadas pelo novo
coronavírus.
Desde o início da pandemia,
entidades médicas têm
manifestado preocupação com
a evolução da Covid-19 em
pacientes cardiopatas. Havia
o receio de que o uso desses
medicamentos pudesse agravar o
quadro da doença. Os resultados
da pesquisa, porém, não
validaram essa hipótese.

Itália tem maior número de
mortes por Covid desde 7 de julho
A Itália registrou neste sábado (19) mais 24 mortes causadas pelo
coronavírus Sars-CoV-2, maior número para um único dia desde 7 de
julho, quando haviam sido contabilizadas 30 vítimas.
Segundo o Ministério da Saúde, o país soma agora 35.692 óbitos no
âmbito da pandemia. No entanto, apesar do crescimento recente, a Itália
está distante do pico de 919 mortes em 24 horas registrado em 27 de
março. A média móvel de óbitos em sete dias subiu de 10 na sexta-feira
(18) para 13 neste sábado, número 46% maior que há duas semanas.
A Itália encerrou a semana de 13 a 19 de setembro com 89 mortes
confirmadas, 20 a mais que na anterior. Esse é o maior valor para uma
única semana desde o período entre 12 e 18 de julho, com 97. Ainda de
acordo com o Ministério da Saúde, foram contabilizados 1.638 novos
casos, elevando o total de pessoas já infectadas para 296.569.
Com isso, a Itália chegou à nona semana seguida de crescimento nos
novos contágios, com 10.275 diagnósticos positivos entre 13 e 19 de
setembro – a semana anterior havia registrado 9.923 casos.

Tremor de terra é registrado em
arquipélago no Rio Grande do Norte
O Laboratório Sismológico
da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (LabSis/
UFRN) captou sexta-feira (18),
por volta das 21h43, um tremor
de terra de magnitude 6.9 na
escala Richter nas proximidades
do arquipélago São Pedro e São
Paulo.
O evento foi registrado por
diversas estações da Rede
Sismográfica Brasileira (RSBR),
operada pelo LabSis.
A estação mais próxima
do epicentro é a estação de

Riachuelo. Um forte tremor, de
magnitude 6.5, já havia ocorrido
na região no dia 30 de agosto.
Segundo o LabSis, o epicentro
do terremoto foi registrado
a aproximadamente 282
quilômetros (km) a leste de
São Pedro e São Paulo, a 816
km a nordeste de Fernando de
Noronha, a 1.184 km a nordeste
de São Miguel do Gostoso, a
1.193 km a nordeste de Natal,
a 1.338 km a norte-nordeste de
Recife e a 1.405 km a lestenordeste de Fortaleza.

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.
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