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Trabalhadores da Ceasa de Simões
Filho temem ficar sem renda
APÓS CONCESSÃO Mais de
2.500 trabalhadores informais da Ceasa de Simões Filho podem ficar sem nenhum tipo de renda após a
requalificação do equipamento, que será realizada
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE). Eles alegam não
saber para onde irão após a
concessão da Ceasa e que o
governo estadual não manteve diálogo. A concessão
está prevista para acontecer
ainda este ano.
“Não houve cadastramento até o momento e nem garantia que eles vão continuar
lá depois da concessão e fal-

tando poucos dias da apresentação do edital convidaram para participar de uma
audiência pública, onde os
informais não estão inseridos no projeto”, diz o presidente da Associação Beneficente do Bairro Nova Esperança, Osvaldo Santos.
Em resposta, a SDE afirma
que foi instituída, no dia 16
de agosto, uma comissão
para acompanhamento dos
atos de regulação dos usuários da Ceasa, que abrange
os trabalhadores informais,
“no intuito de resguardar o
desenvolvimento social e
econômico da população”,
diz a nota.

LAURO TERÁ COMÉRCIO DE RUA AOS DOMINGOS
RETORNO A prefeitura de
Lauro de Freitas autorizou o
funcionamento de lojas de
varejo de rua também aos
domingos, das 7h às 19h. A
decisão já começa a valer a
partir deste final de semana.
Nestes estabelecimentos, assim como em shopping centers e centros comerciais,
está autorizado o uso de provadores, desde que os mesmos sejam desinfetados frequentemente com álcool 70°.

No município está em vigor
a fase 3 de flexibilização de
atividades econômicas, que
libera o funcionamento de
templos religiosos e igrejas,
contanto que utilizem apenas
50% da capacidade de público do local. Seguem suspensos eventos e atividades com
a presença de público superior a 300 pessoas. Também
está proibida a realização de
shows, festas públicas ou privadas com sonorização.
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93 ANOS A Justiça da Bahia
negou um pedido de pensão
feito pela blogueira Mariana
Bião de Cerqueira Melo, de
43 anos, que era casada com
o próprio tio-avô, José Bião
Cerqueira e Souza, de 93
anos. O ex-servidor morreu
em 2011, quando Mariana fez
o pedido para receber a pensão na Superintendência de
Previdência do Servidor do
Estado da Bahia (Suprev).
Mariana casou com José
Bião, que era auditor fiscal
aposentado, em março de
2011 - apenas 43 dias antes
da morte dele. O casamento
aconteceu a partir de uma
procuração, segundo reportagem de O Globo. Mariana
foi condenada a pagar as custas do processo e dos advogados, no valor de R$ 6 mil.
O caso foi inicialmente divulgado pelo Bahia Notícias.
A Suprev entendeu que
não se tratava de uma união
legítima e que Mariana não
tem direito à pensão. Já a
blogueira afirma que os dois
casaram no religioso em dezembro de 2010, e que já
conviviam juntos antes.
O juiz Ruy Eduardo Almeida Britto, da 6ª Vara da
Fazenda Pública, afirmou
que ficou provado “por meio
de investigação social” em
um processo administrativo
que “inexistira a convivência marital entre o casal” e
que o casamento foi feito um

Suprev entendeu que união de Mariana e tio-avô não era legítima

Justiça nega pensão a
blogueira que casou
com tio-avô idoso
Mariana
casou com
José Bião,
que era
auditor fiscal
aposentado,
em março de
2011 apenas 43
dias antes da
morte dele

mês antes da morte de José Bião, quando este
já estava debilitado.
Na decisão, o juiz cita ainda o fato de Mariana ter um blog em que chegou a dar dicas
de viagem a Paris, o que indica que não está
com recursos reduzidos, como ela argumenta. “Forçoso constatar ainda, que de
acordo com os fatos revelados na audiência
de instrução e julgamento, a Autora mantém blog no qual oferece dicas relativas a
suas experiências de vida em Paris, informação contraditória a sustentada escassez
de recursos aduzida nos autos”, afirma na
decisão.
Em nota, a defesa de Mariana diz que ela
só vai se pronunciar ao final do processo.
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