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Pré-candidatos demonstras quais as obras
estruturantes fariam em São Luís
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...” direcionada aos pré-candidatos a Prefeitura de São
Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano . PÁGINA 3

TEMPORADA DE ALIANÇAS

Lideranças começam a definir
apoio aos pré-candidatos

FOTOS : DOUGAS JUNIOR

Com a aproximação da campanha para a Prefeitura de São Luís, os pré-candidatos começam a fazer suas alianças em busca de apoio
para viabilizar as suas candidatura. Nos últimos dias, uma série de lideranças políticas anunciou sua preferência e o cenário político.
PAGINA 2

Conheça a história e fatos dos faróis do Maranhão
O sistema de sinalização náutica no Maranhão se compõe de faróis e faroletes. Os faróis tem alcance acima até 10 milhas,
ou seja, mais de 16 quilômetros, enquanto os faroletes tem alcance de até 5 milhas. Cinco destes faróis tem a segurança garantida por militares da Marinha que cuidam da vigilância e manutenção.. PÁGINA 8

Relógio da João Lisboa vai ser restaurado

Clubes estão com medo do valor dos testes

O processo de revitalização do local ainda prevê novo projeto de paisagismo,
ampliação dos espaços para pedestres, de acordo com as devidas normas de
acessibilidade e uniformização do pavimento, além do reordenamento dos
serviços de engraxate. Os abrigos serão amplamente reformados. PÁGINA 9

Amplamente divulgada com antecedência, a programação pode até ser
cumprida sem maiores problemas, porém o clima ainda é de preocupação por
parte de alguns clubes notadamente no interior. Na capital, também há quem
reclame das despesas para exames e aguardam ajuda da FMF. PÁGINA 10

Suspeito de matar
Diogo Sarney tem
prisão preventiva
decretada
PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

Consulta Pública do
Orçamento participativo
é lançada hoje
em versão digital

Prefeitura do Rio de
Janeiro anuncia que
não haverá festa de
reveillon nas praias

PÁGINA 5

PÁGINA 11

recontada
APARTE
APARTE História
Transparentes
Insossa fase na pré-campanha em todo Maranhão, figuras sonhadoras
de poder mantém o incompreensível e incompetente formato na apresentação das suas propostas administrativa.

Adoção de animais
pode ajudar com o
bem-estar pessoal
na pandemia
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Prefeito Edivaldo valoriza a história de São Luís
com reforma de espaços públicos no Centro
Obra da Praça João Lisboa, Largo do
Carmo, Rua de Nazaré e entorno resgata
um cartão postal do patrimônio de São
Luís em iniciativa da gestão do prefeito
Edivaldo em parceria com o IPHAN

A

obra de requalificação da Praça João Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno realizada pela Prefeitura de São Luís em parceria com
o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), lançará um foco de destaque a um dos
principais cartões postais da cidade. A obra, que integra
o programa São Luís em Obras, promove a restauração
de traços arquitetônicos do patrimônio histórico e implementa um robusto projeto paisagístico realçado por
um conjunto formado por 16 novas árvores, manutenção das existentes no logradouro e implante de plantas
ornamentais distribuídas em canteiros. A reabilitação
de área histórica é um desafio que a gestão do prefeito
Edivaldo Holanda Junior assumiu e vem obtendo resultados positivos.
A restauração dos logradouros, fundamenta-se no res-

peito às características e materiais originais destes espaços urbanos, a partir dos registros encontrados em
documentos autênticos. O IPHAN é um importante
parceiro da Prefeitura na execução do maior programa
de requalificação de espaços públicos do Centro dos
últimos anos. Entre as obras realizadas pelo Instituto
em parceria com a Prefeitura destaque para as praças
Deodoro, Panteon, Pedro II e Rua Grande. Também já
passaram por reforma a Praça da Alegria, Praça dos
Pescadores, Fonte das Pedras, Fonte do Ribeirão, todas estas concluídas. Ainda no rol das obras do Centro executadas no momento pela Prefeitura estão a
reforma do Parque do Bom Menino e Praça da Bíblia,
esta com previsão de entrega para os próximos dias,
e a requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Fonte do Bispo.
Sobre a reforma da Praça João Lisboa, Largo do Carmo e Rua de Nazaré o prefeito Edivaldo destaca que
na plena retomada das atividades econômicas e sociais, os espaços se tornarão ponto de convergência
na cidade, retomando seu papel de importância no
cenário urbano e histórico da cidade. “Nossa gestão
tem investido na recuperação de espaços arquitetônicos do Centro Histórico e, com isto, dando mais cor,
vida e destaque à nossa história e cultura, tão ricas e

CONSERVAÇÃO

diversificadas. Depois de prontas, estas obras darão uma
nova configuração a esta área da cidade”, disse o prefeito Edivaldo.
Com mais de 12 mil metros quadrados, a área que compreende Praça João Lisboa, Largo do Carmo e Rua de Nazaré, no Centro da cidade, terá requalificação que devolve
importância a um cenário urbano tombado como patrimônio. O projeto paisagístico norteou todo o trabalho de
restauro e inclui uma variedade de espécies nativas como
ipês, pau Brasil e oiti, encontrada em larga escala no Centro Histórico de São Luís, com mais de 10 árvores somente
na Praça João Lisboa.
O Instituto Municipal de Paisagem Urbana (Impur), órgão da Prefeitura de São Luís responsável pela execução da
obra, tem procedido com podas e tratamentos destas árvores com intenção de prolongar sua longevidade. As novas
árvores plantadas chegam com altura superior a três metros. “Todas as espécies são árvores frondosas com intenção
de dar sombra e conforto no ambiente dos logradouros”,
explica o presidente do Impur, Fábio Henrique Carvalho.
Foi com base em laudos técnicos expedidos pela equipe de seis engenheiros agrônomos do Impur, em consonância com o IPHAN, a empresa responsável pelas obras
procedeu com a retirada de uma árvore tamboril do Largo do Carmo.

MONUMENTO HISTÓRICO

A requalificação do espaço é mais uma obra de conservação e proteção do
patrimônio arquitetônico, apoiado no princípio da conservação integrada,
que se acrescenta a um repertório extenso. São modificações significativas
no quadro que antes aparentava o abandono do acervo arquitetônico. A pavimentação de paralelepípedo das vias no perímetro da praça está entre as
medidas de resgate dos traços originais. Junto com a realização desta etapa da
obra, emergiu materiais da linha férrea do antigo bonde que por ali passava.
Todo o trabalho realizado na requalificação da Praça João Lisboa está norteado no conceito de desenvolvimento sustentável, segundo o qual atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações
futuras atenderem às suas próprias necessidades.

Um decreto municipal de 28 de julho de 1901 deu ao trecho compreendido entre as ruas da Paz e do Sol a denominação de Praça João Lisboa. A Praça João Lisboa
sublinha um período histórico relevante na evolução da cidade. É exemplo de valor cultural consolidado.
A homenagem ao destacado jornalista, político e imortal das Academias Brasileira e Maranhense de Lestras, João Lisboa (Pirapemas. 1822- São Luís.1863), ganhou um monumento em bronze no ano de 1918. A escultura colocada em pedestal de mármore do escultor francês Jean Magrou primeiramente foi fixado no Largo
do Carmo. No governo Paulo Ramos (1937-1945) foi deslocado para a praça que o
homenageia. As cinzas do intelectual jazem sob este monumento.

COMEÇA HOJE

Governo do Maranhão lança Consultas Públicas online
para realização do Orçamento Participativo 2020
O Governo do Maranhão lança, nesta
segunda-feira (27), às 10h, por meio de
uma transmissão ao vivo nos canais oficiais do Estado (redes sociais e Rádio
Timbira), mais uma edição do Orçamento
Participativo (OP) que, este ano, devido
à pandemia do novo coronavírus, acontecerá num formato totalmente digital.
Coordenado pelas Secretarias de Estado de Direitos Humanos e Participação
Popular (Sedihpop), de Planejamento
e Orçamento (Seplan) e Comunicação
e Assuntos Políticos (Secap), o OP 2020
tem por objetivo elencar, por meio de
um processo de participação social, as
propostas que serão priorizadas na Lei
Orçamentária Anual de 2021. Ao acessar o
ambiente das Consultas Públicas na Plataforma Digital de Participação Popular
- PARTICIPA MA (participa.ma.gov.br),
a população poderá eleger propostas de
diversas áreas, como saúde, educação,
infraestrutura, segurança pública e lazer, as quais já foram debatidas durante a elaboração participativa do Plano
Plurianual - PPA (2020/2023) em 2019.
Para o secretário de Estado de Direitos

Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, o OP é uma marca que
coleciona grandes números e avanços
para o povo do Maranhão. “Desde 2015,
o governador Flávio Dino vem dando
total apoio e garantindo todas as condições para que o OP se consolide como
um dos casos de sucesso do governo.
Os números impressionantes - tanto de
investimentos da ordem de quase 700
milhões de reais, quanto em participação popular, tendo registrado em 2019
a participação de mais de 60 mil maranhenses no decorrer de todo o processo
- qualificam o Orçamento Participativo
como uma das políticas de governo de
maior impacto junto à população maranhense”, concluiu o secretário.
Já para a secretária de Estado de Planejamento e Orçamento, Cynthia Mota
Lima, o OP é um importante instrumento
de participação popular na destinação
dos recursos públicos, por meio do qual
cada cidadão pode votar em demandas
que julga prioritárias para a sua região.
“O processo de votação, este ano, será
simples, intuitivo e rico de informações.

É importante que todos possam conferir
os vídeos que preparamos e que propiciam uma escolha mais consciente das
demandas em votação. Durante o processo de votação, será possível compreender a importância do OP e dos instrumentos de planejamento estaduais de
forma mais ampla, bem como conhecer algumas fragilidades e potencialidades de cada região do Estado. Vamos
participar do OP 2020 e exercer o nosso
papel de cidadão maranhense”, enfatiza a secretária.

Plataforma PARTICIPA MA
Uma vez no ambiente digital das Consultas Públicas, o(a) usuário(a) terá contato
com todos os conteúdos de uma audiência pública presencial, como nos conta o
secretário adjunto de participação popular da Sedihpop, Gilvan Alves. “Tivemos o
cuidado de planejar o passo a passo de realização de uma audiência pública como a
população já estava habituada, respeitando as premissas que norteiam a filosofia do

Orçamento Participativo, que são o caráter
mobilizador e pedagógico. Para cada região temos um ambiente único, com vídeos
onde o Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc)
explica sobre as potencialidades e carências
de cada região para que a população faça a
melhor escolha de acordo com a realidade
local”, destacou Gilvan Alves.
A população poderá participar das Consultas Públicas e Votação online do OP 2020
a partir do dia 27/07, acessando o endereço participa.ma.gov.br e clicando na chamada em destaque.

SERVIÇO:
O QUÊ? Lançamento, consultas públicas
e votação online do Orçamento Participativo 2020, com transmissão ao vivo pelos
canais oficiais do Governo do Estado (Rádio Timbira e redes sociais)
QUANDO? Segunda-feira (27), às 10h
ONDE? Canais oficiais do Governo do
Estado no Youtube, Facebook, Instagram
e Rádio Timbira do Maranhão (1290 AM)

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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CASO DIOGO SARNEY

PRAÇA JOÃO LISBOA E LARGO DO CARMO

Símbolos históricos
são restaurados

Suspeito tem prisão
preventiva decretada

O serviço é parte da ampla reforma que o prefeito Edivaldo promove no espaço do
Centro da capital maranhense. Obra tem a parceria do Iphan

A

Prefeitura de São Luís iniciou
a etapa de restauro dos monumentos que integram as
obras de reforma da Praça
João Lisboa, Largo do Carmo, Rua de
Nazaré e entorno, no Centro Histórico
de São Luís.
Nesta etapa da obra, o tradicional
relógio e a estátua do Frei Capuchinho
Carlos Olearo foram recolhidas para
restauração e, no caso da estátua de
João Lisboa, pelo tamanho e peso, será restaurada no próprio local onde
está ﬁxada.

DIOGO SARNEY FOI ASSASSINADO NO DIA 16 DE JUNHO
Segundo informações da Polícia Civil, por meio da
Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), o Poder Judiciário converteu a prisão temporária do suspeito de assassinar o publicitário Diogo Adriano Costa Campos, mais conhecido como Diogo Sarney,
em prisão preventiva. Os demais ocupantes do carro
não serão indiciados pelo crime de homicídio, cometido
apenas pelo autor do disparo.

Depoimento do suspeito

NO RELÓGIO, SERÁ FEITO REPARO EM TODA SUA MOLDURA E PROTEÇÃO

Simultaneamente, as equipes dão
continuidade às etapas estruturantes
pensadas para o espaço. A obra do
complexo é uma parceria da Prefeitura de São Luís, por meio do Instituto
Municipal da Paisagem Urbana (Impur), e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
As peças foram retiradas na última
terça-feira (21). Elas devem passar por

um delicado processo de recuperação, pois o principal objetivo é manter
a originalidade.
No caso do relógio, que tem base
em frente à Igreja de Nossa Senhora
do Carmo, será feito reparo em toda
sua moldura e proteção, já que estava
deteriorada, inclusive pela falta de reparo, assim como a peça que traz a
imagem do Frei Capuchinho.
Feita de bronze, a estátua já estava
sofrendo com ação do tempo, com
base de cobertura toda descascada. “A
restauração dos monumentos que integram o complexo João Lisboa e Largo do Carmo é uma importante ação
de valorização do nosso patrimônio
por tratar-se de importantes símbolos
de nosso município. Vamos entregar
um espaço revitalizado e com uma
história ainda mais viva para que as
gerações futuras possam conhecer.
Trata-se de uma obra com grande signiﬁcado, o qual fazemos questão de
preservar”, destacou o prefeito Edi-

valdo Holanda Junior.

A restauração dos
monumentos que
integram o complexo
João Lisboa e Largo do
Carmo é uma
importante ação de
valorização do nosso
patrimônio por tratar-se
de importantes símbolos
de nosso município

O suspeito foi preso no dia 26 de junho e informou a
polícia os detalhes sobre como ocorreu o homicídio. Segundo ele, o carro utilizado no dia do crime foi tomado
de assalto três dias antes do crime.
Durante o depoimento o suspeito informou que estava acompanhado de mais dois comparsas, que estão
sendo procurados pela polícia. Ao passar em frente ao
condomínio de Diogo, que ia saindo de sua garagem em
alta velocidade, o suspeito desviou do carro de Diogo
para evitar o choque e nesse momento não houve discussão. Após isso, o suspeito aﬁrmou que ele estava com
o vidro fechado e simplesmente seguiu e foi embora.
Então, Diogo teria saído atrás dos ocupantes do Argo. Ao
chegar em frente ao antigo bar Por Acaso, o suspeito
aﬁrma que Diogo passou pelo seu veículo e o trancou na
via. Em seguida, ainda segundo o autor, o publicitário
desceu do seu carro e começou a dar murros no vidro do
Argo vermelho. Quando o condutor do veículo abriu o
vidro, segundo declarou, Diogo teria começado a xingálo e ainda lhe desferiu um soco no peito.
Após isso, o suspeito aﬁrmou que pegou a arma de
um dos companheiros que estavam no veículo, um revólver calibre 38, e atirou contra Diogo, que morreu no
local. O suspeito ainda disse à polícia que a arma usada
no crime não é dele.

CRIME

Homem preso por atear
Peças que contam a história de São Luís fogo na própria mãe

De acordo com o presidente do Impur, Fábio Henrique Carvalho, as peças são símbolos importantes para o
espaço, sobretudo para a história da
cidade. “O relógio e a imagem do Frei
Capuchinho, que são mais leves, foram retiradas e vão passar por uma recuperação completa, para que durem
por muito mais anos. No caso da estátua de João Lisboa, por ser de uma
proporção maior, vai ser recuperada
na praça mesmo, durante toda a etapa
estruturante, que segue avançando
para que, em breve, entreguemos
mais esse logradouro público renovado”, destacou.

A obra

As ações de revitalização do complexo Praça João Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno fazem

parte do programa São Luís em Obras, terão banheiros públicos à disposiiniciativa que amplia os investimen- ção.
tos realizados pela gestão do prefeito
Edivaldo na região do Centro Histórico de São Luís. Todo o piso atual da
área já foi retirado e está sendo substituído pelas novas peças, de acordo
com especiﬁcações estabelecidas pelo IPHAN. Também já foram executados os serviços de construção da rampa de acesso à Igreja do Carmo e a remoção dos bancos para revitalização.
O processo de revitalização do local
ainda prevê novo projeto de paisagismo, ampliação dos espaços para pedestres, de acordo com as devidas
normas de acessibilidade e uniformização do pavimento, além do reordenamento dos serviços de engraxate.
Os abrigos da Praça João Lisboa também serão amplamente reformados e

A POLÍCIA CIVIL CUMPRIU O MANDADO DE PRISÃO DO SUSPEITO
BRUNA MONTEIRO TAVARES
A Polícia Civil do Maranhão (PCMA), com apoio da
Polícia Militar (PMMA), no início da tarde da última sexta-feira (24), cumpriu mandado de prisão preventiva
contra um indivíduo, por descumprir as medidas protetivas de urgência, tendo como vítima a mãe dele.
Contra o suspeito, apelidado de “Preto”, foram decretadas as medidas protetivas de urgência, nas quais ele
precisaria manter distância da vítima, devido a constante violência doméstica sofrida pela mulher. Segundo a
polícia, quando a medida protetiva foi decretada, o indiviíduo se revoltou contra a mãe e tentou matá-la ateando fogo na mesma e a apedrejando.
Segundo a polícia, o suspeito já havia cumprido pena
antes, por homicídio. Após as formalidades legais o homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Pedrinhas.

