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Bola dentro

Bola fora

Enem libera notas nesta sexta-feira. Quase 

4 milhões de participantes terão acesso aos 

resultados. Veja como recuperar senha no 

código.

QR CODE

Coluna com colaboração de 

Lucas Pereira

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina irá inaugurar, 

nos próximos 30 dias, cinco Unidades Básicas de Saúde, a sede 

própria do Centro de Atenção Psicossocial Sudeste e a reforma do 

Hospital Geral do bairro Dirceu Arcoverde.

ELES DISSERAM:
“Foi quebranto”

MANTENHA DISTÂNCIA
A coluna noticiou ontem (16) que o provável apoio do governador 

Wellington Dias à eleição do deputado estadual Júlio Arcoverde 

ao cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa também 

representaria um aceno do petista a Ciro Nogueira.

Contudo, informação trazida pelo site O Antagonista de que a or-

dem de Lula a Wellington Dias é ter candidatura própria do partido 

no Estado em 2022 e, portanto, que ele deve “se descolar de Ciro 

Nogueira”, joga por terra tal aceno. Talvez Wellington queira com 

os Progressistas na vice-presidência da casa, apenas acalmar 

ânimos, como ele bem sabe fazer.

O fato é que não só Lula, como diversos outros “petistas raízes”, 

nunca engoliram o apoio do partido de Ciro Nogueira ao impeach-

ment da ex-presidente Dilma Rousseff.

A própria Dilma não o suporta, como bem já noticiou a imprensa na-

cional quando o PT teria cogitado lançar Dilma candidata a senadora 

pelo Piauí nas últimas eleições.  O fato de ela ter que subir em um 

mesmo palanque que Ciro Nogueira a fez desistir da possibilidade, 

o que pode até ser considerado um erro, pois se tivesse tentado o 

cargo pelo Piauí, hoje seria senadora da república, um feito fácil para 

o governador Wellington Dias (vide Marcelo Castro e Elmano Férrer).

O Antagonista observa ainda que “Ciro está obcecado com o plano 

de governar o Piauí”, e até aí nenhuma novidade. Por isso, é oportuno 

avaliar que o partido de Ciro continua crescendo, já é o maior do Es-

tado em número de prefeitos, com pelo menos 86 até a última atua-

lização. A sigla possui a maior bancada de deputados da Assembleia 

Legislativa, com sete parlamentares.

Como político pragmático  que é não poupará esforços para isso, 

nem que tenha que fazer e desfazer acordos com quem quer que 

seja. Ele é um politico profissional, e não que os outros não sejam.
O curioso é que os Progressistas devem lançar candidato a prefeito 

em quase todas as cidades do Estado, menos em Teresina. Nem 

para indicar o candidato a vice do nome escolhido pelo atual prefeito 

Firmino Filho, o partido faz tanta questão.

Para quem que tem planos ousados em 2022, ter o comando da 

capital seria um ponto importante, ou não? Ou os interesses já 

estão atendidos? 

Golpe dos precatórios
Golpistas estão usando o nome 

do Tribunal de Justiça do Piauí 

para aplicar golpes em vítimas 

em Teresina. O TJ já acionou 

a Polícia Civil para apurar 

supostas vendas de precatórios.

Segundo a denúncia, 

estelionatários estariam 

entrando em contato com 

os credores e solicitando 

a realização de depósitos 

bancários para que os valores 

referentes aos precatórios sejam 

liberados.

Deu um fôlego
O Presidente do Tribunal de 

Justiça do Piauí, Sebastião 

Ribeiro Martins avaliou que a 

decisão do Presidente do STF, 

Dias Toffoli de adiar em 180 dias 

a aplicação do juiz de garantias 

“deu um fôlego aos tribunais”.

Pela lei sancionada pelo 

presidente Jair Bolsonaro, a 

medida deveria começar a ser 

aplicada no próximo dia 21 

de janeiro. O TJ-PI já tinha até 

criado comissão para implantar 

a medida na justiça do Estado.

Foi “quebranto”?
O presidente da Câmara 

Municipal de Teresina, vereador 

Jeová Alencar, passou mal 

após realizar um exame de 

endoscopia em uma clínica 

particular da cidade e teve 

que ficar um curto prazo em 
observação.

Ao falar a imprensa sobre o seu 

estado de saúde, o parlamentar 

Enem
A partir de hoje (17) os quase 

4 milhões de participantes do 

Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) 2019 terão 

acesso às notas que obtiveram 

na avaliação.

Para acessar os resultados é 

preciso informar, na Página 

do Participante o CPF e a 

senha cadastrados na hora da 

inscrição no exame. Ao todo, 

são 9.339 vagas de cursos em 

todo o Piauí.

Tornozeleira eletrônica
Solto após decisão do ministro 

do STF, Dias Toffoli, o prefeito 

de Bertolínia, Luciano Fonseca 

(PT), vai ter que usar tornozeleira 

eletrônica. A medida cautelar foi 

imposta pelo Desembargador do 

Tribunal de Justiça do Piauí, Edvaldo 

Moura. Preso em dezembro de 

ano passado, Luciano Fonseca é 

acusado de entre outras peripécias, 

entregar ambulância do município 

para pagamento de dívida pessoal 

à agiota.

AVALIAÇÃO

Bolsonaro diz que EUA deixaram de apoiar 
Argentina na OCDE por culpa de Fernandéz

disse sorrindo: "Me colocaram 

quebranto".

Ação judicial
O juiz da 2ª Vara dos Feitos da 

Fazenda Pública determinou 

que a Fundação Municipal 

de Saúde apresente, em até 

180 dias, planilha de obras e 

melhorias na estrutura física das 

Unidades Básicas de Saúde. A 

ação atende à denúncia do MP.

O órgão diz que enviou vários 

ofícios à FMS solicitando 

explicações para que 

justificasse e ou que informasse 
a adoção de providências para 

regularizar os problemas só que 

não houve respostas por parte 

do gestor.

Os motoristas do Transporte Eficiente, serviço de transporte 
público municipal voltado para pessoas com deficiência estão 
em greve. A categoria denuncia descumprimento da Convenção 

Coletiva de Trabalho; contratação irregular de trabalhadores, não 

pagamento de horas extras; entre outros pontos.

O presidente da 

Câmara Jeová 

Alencar sobre mal

-estar que sofreu.

Site nacional destaca ordem de Lula para manter distância de Ciro Nogueira

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a criticar, nesta quinta-
feira (16), o governo Alberto 
Fernández na Argentina e dis-
se que a decisão dos Estados 
Unidos de priorizar o Brasil 
no acesso à OCDE (Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co) é resultado da vitória do 
peronismo no país vizinho.

"Tivemos agora a experiên-
cia na Argentina. Primeira 
consequência: outros países, 
o americano na frente, nos fez 
passar na OCDE [na frente] 
da própria Argentina. A gente 
torce para que a Argentina dê 
certo, mas sabemos que pelo 
quadro político que está lá 
eles vão ter dificuldade. Fize-
ram a opção de eleger quem 

O presidente comemorou o apoio que o 
governo americano anunciou ao Brasil por 
uma vaga no chamado "Clube dos Ricos" 
e criticou o novo governo argentino

O presidente conversou com apoiadores na saída do Planalto

os colocou na situação de des-
graça [em] que se encontra-
vam", declarou Bolsonaro, em 
um vídeo transmitido pelas 
redes sociais.

A fala de Bolsonaro ocorreu 
após ele assistir a uma apre-

sentação musical de crianças 
venezuelanas recebidas pela 
Operação Acolhida --ação das 
forças armadas que atende 
e interioriza refugiados que 
deixaram a Venezuela em ra-
zão da crise política e econô-

mica que assola o país. Nesta 
semana, o governo dos Esta-
dos Unidos anunciou que pas-
sou a endossar como prioritá-
ria a candidatura do Brasil para 
acesso à OCDE. 

Na prática, o gesto america-
no significa que Washington 
defende que o Brasil ocupe a 
vaga que era da Argentina na 
fila de postulantes a um lugar 
no chamado clube dos países 
ricos. 

Em outubro, o secretário de 
Estado dos EUA, Mike Pom-
peo, enviou um documento ao 
secretário-geral da entidade, 
Angel Gurria, em que dizia 
que Washington defendia as 
candidaturas imediatas apenas 
de Argentina e Romênia. 

A ausência do Brasil naquele 
documento gerou queixas de 
que o alinhamento de Bolso-
naro com o presidente Trump 

não estaria trazendo os resulta-
dos esperados. Embora a rea-
ção negativa no Brasil tenha 
levado Pompeo a dizer que a 
carta não representava "com 
precisão" a opinião americana, 
a falta de um endosso mais ex-
plícito acentuou as críticas em 
Brasília contra o alinhamento 
com os EUA.

Agora, a formalização 
do apoio foi costurada em 
Washington justamente para 
rebater os argumentos de que 
o Brasil não estaria recebendo 
nada em troca das concessões 
feitas aos americanos. Apesar 
de Bolsonaro ter afirmado nes-
ta quinta que a nova posição 
dos americanos é uma espécie 
de punição contra o governo 
Fernández, Washington avisou 
a Argentina antes do anúncio 
oficial de endosso ao Brasil.
                                                  (Folhapress)
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