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Insossa fase na pré-campanha em todo Maranhão, figuras sonhadoras 
de poder mantém o incompreensível e incompetente formato na apre-
sentação das suas propostas administrativa. 
 

História recontada

Relógio da João Lisboa vai ser restaurado
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
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Clubes estão com medo do valor dos testes
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

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 garan-

tida por militares da Marinha que cuidam da vigilância e manutenção..  PÁGINA 8

Lideranças começam a definir 
apoio aos pré-candidatos

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

TEMPORADA DE ALIANÇAS

PÁGINA 5

Suspeito de matar 
Diogo Sarney tem 
prisão preventiva 

decretada

Adoção de animais 
pode ajudar com o 
bem-estar pessoal 

na pandemia

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 11 PÁGINA 7PÁGINA 9

Conheça a história e fatos dos  faróis do Maranhão

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
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5 GERAL
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, Lar-
go do Carmo, Rua de Nazaré e entorno realiza-
da 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 im-
plementa um robusto projeto paisagístico realçado por 
um conjunto formado por 16 novas árvores, manuten-
ção 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 resul-
tados positivos.

A restauração dos logradouros, fundamenta-se no res-

peito às características e materiais originais destes es-
paços 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, to-
das estas concluídas. Ainda no rol das obras do Cen-
tro 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 Mi-
sericórdia e Fonte do Bispo.

Sobre a reforma da Praça João Lisboa, Largo do Car-
mo e Rua de Nazaré o prefeito Edivaldo destaca que 
na plena retomada das atividades econômicas e so-
ciais, 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 arquitetô-
nicos do Centro Histórico e, com isto, dando mais cor, 
vida e destaque à nossa história e cultura, tão ricas e 

diversificadas. Depois de prontas, estas obras darão uma 
nova configuração a esta área da cidade”, disse o prefei-
to Edivaldo.

Com mais de 12 mil metros quadrados, a área que com-
preende Praça João Lisboa, Largo do Carmo e Rua de Na-
zaré, no Centro da cidade, terá requalificação que devolve 
importância a um cenário urbano tombado como patri-
mônio. 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 Cen-
tro Histórico de São Luís, com mais de 10 árvores somente 
na Praça João Lisboa.

O Instituto Municipal de Paisagem Urbana (Impur), ór-
gão da Prefeitura de São Luís responsável pela execução da 
obra, tem procedido com podas e tratamentos destas árvo-
res com intenção de prolongar sua longevidade. As novas 
árvores plantadas chegam com altura superior a três me-
tros. “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 equi-
pe de seis engenheiros agrônomos do Impur, em conso-
nância com o IPHAN, a empresa responsável pelas obras 
procedeu com a retirada de uma árvore tamboril do Lar-
go do Carmo.

CONSERVAÇÃO
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 pa-
vimentação 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 nor-
teado 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.

 

Governo do Maranhão lança Consultas Públicas online 
para realização do Orçamento Participativo 2020

 

MONUMENTO HISTÓRICO
Um decreto municipal de 28 de julho de 1901 deu ao trecho compreendido en-

tre 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 va-
lor cultural consolidado.

A homenagem ao destacado jornalista, político e imortal das Academias Brasi-
leira e Maranhense de Lestras, João Lisboa (Pirapemas. 1822- São Luís.1863), ga-
nhou um monumento em bronze no ano de 1918. A escultura colocada em pedes-
tal 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. 

O Governo do Maranhão lança, nesta 
segunda-feira (27), às 10h, por meio de 
uma transmissão ao vivo nos canais ofi-
ciais do Estado (redes sociais e Rádio 
Timbira), mais uma edição do Orçamento 
Participativo (OP) que, este ano, devido 
à pandemia do novo coronavírus, acon-
tecerá num formato totalmente digital.

Coordenado pelas Secretarias de Es-
tado 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 Pla-
taforma 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 la-
zer, as quais já foram debatidas duran-
te a elaboração participativa do Plano 
Plurianual - PPA (2020/2023) em 2019.

Para o secretário de Estado de Direitos 

Humanos e Participação Popular, Fran-
cisco 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 con-
dições 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 participa-
ção popular, tendo registrado em 2019 
a participação de mais de 60 mil mara-
nhenses no decorrer de todo o processo 
- qualificam o Orçamento Participativo 
como uma das políticas de governo de 
maior impacto junto à população ma-
ranhense”, concluiu o secretário.

Já para a secretária de Estado de Pla-
nejamento 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 propi-
ciam uma escolha mais consciente das 
demandas em votação. Durante o pro-
cesso de votação, será possível compre-
ender a importância do OP e dos instru-
mentos de planejamento estaduais de 
forma mais ampla, bem como conhe-
cer algumas fragilidades e potenciali-
dades de cada região do Estado. Vamos 
participar do OP 2020 e exercer o nosso 
papel de cidadão maranhense”, enfati-
za a secretária.

Plataforma PARTICIPA MA
Uma vez no ambiente digital das Con-

sultas Públicas, o(a) usuário(a) terá contato 
com todos os conteúdos de uma audiên-
cia pública presencial, como nos conta o 
secretário adjunto de participação popu-
lar da Sedihpop, Gilvan Alves. “Tivemos o 
cuidado de planejar o passo a passo de re-
alização de uma audiência pública como a 
população já estava habituada, respeitan-
do as premissas que norteiam a filosofia do 

Orçamento Participativo, que são o caráter 
mobilizador e pedagógico. Para cada re-
gião 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 Con-
sultas Públicas e Votação online do OP 2020 
a partir do dia 27/07, acessando o endere-
ço participa.ma.gov.br e clicando na cha-
mada em destaque.

SERVIÇO:

O QUÊ? Lançamento, consultas públicas 
e votação online do Orçamento Participa-
tivo 2020, com transmissão ao vivo pelos 
canais oficiais do Governo do Estado (Rá-
dio 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)

COMEÇA HOJE
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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 obra

PRAÇA JOÃO LISBOA E LARGO DO CARMO

Símbolos históricos
são restaurados 

A
Pre fei tu ra de São Luís ini ci ou 
a eta pa de res tau ro dos mo- 
nu men tos que in te gram as 
obras de re for ma da Pra ça 

João Lis boa, Lar go do Car mo, Rua de 
Na za ré e en tor no, no Cen tro His tó ri co 
de São Luís.

Nes ta eta pa da obra, o tra di ci o nal 
re ló gio e a es tá tua do Frei Ca pu chi nho 
Car los Ole a ro fo ram re co lhi das pa ra 
res tau ra ção e, no ca so da es tá tua de 
João Lis boa, pe lo ta ma nho e pe so, se- 
rá res tau ra da no pró prio lo cal on de 
es tá fi xa da.

Si mul ta ne a men te, as equi pes dão 
con ti nui da de às eta pas es tru tu ran tes 
pen sa das pa ra o es pa ço. A obra do 
com ple xo é uma par ce ria da Pre fei tu- 
ra de São Luís, por meio do Ins ti tu to 
Mu ni ci pal da Pai sa gem Ur ba na (Im- 
pur), e o Ins ti tu to do Pa trimô nio His- 
tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (IPHAN).

As pe ças fo ram re ti ra das na úl ti ma 
ter ça-fei ra (21). Elas de vem pas sar por

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

um de li ca do pro ces so de re cu pe ra- 
ção, pois o prin ci pal ob je ti vo é man ter 
a ori gi na li da de.

No ca so do re ló gio, que tem ba se 
em fren te à Igre ja de Nos sa Se nho ra 
do Car mo, se rá fei to re pa ro em to da 
sua mol du ra e pro te ção, já que es ta va 
de te ri o ra da, in clu si ve pe la fal ta de re- 
pa ro, as sim co mo a pe ça que traz a 
ima gem do Frei Ca pu chi nho.

Fei ta de bron ze, a es tá tua já es ta va 
so fren do com ação do tem po, com 
ba se de co ber tu ra to da des cas ca da. “A 
res tau ra ção dos mo nu men tos que in- 
te gram o com ple xo João Lis boa e Lar- 
go do Car mo é uma im por tan te ação 
de va lo ri za ção do nos so pa trimô nio 
por tra tar-se de im por tan tes sím bo los 
de nos so mu ni cí pio. Va mos en tre gar 
um es pa ço re vi ta li za do e com uma 
his tó ria ain da mais vi va pa ra que as 
ge ra ções fu tu ras pos sam co nhe cer. 
Tra ta-se de uma obra com gran de sig- 
ni fi ca do, o qual fa ze mos ques tão de 
pre ser var”, des ta cou o pre fei to Edi- 

val do Ho lan da Ju ni or.

A res tau ra ção dos 

mo nu men tos que 

in te gram o com ple xo 

João Lis boa e Lar go do 

Car mo é uma 

im por tan te ação de 

va lo ri za ção do nos so 

pa trimô nio por tra tar-se 

de im por tan tes sím bo los 

de nos so mu ni cí pio

Peças que contam a história de São Luís

De acor do com o pre si den te do Im- 
pur, Fá bio Hen ri que Car va lho, as pe- 
ças são sím bo los im por tan tes pa ra o
es pa ço, so bre tu do pa ra a his tó ria da
ci da de. “O re ló gio e a ima gem do Frei
Ca pu chi nho, que são mais le ves, fo- 
ram re ti ra das e vão pas sar por uma re- 
cu pe ra ção com ple ta, pa ra que du rem
por mui to mais anos. No ca so da es tá- 
tua de João Lis boa, por ser de uma
pro por ção mai or, vai ser re cu pe ra da
na pra ça mes mo, du ran te to da a eta pa
es tru tu ran te, que se gue avan çan do
pa ra que, em bre ve, en tre gue mos
mais es se lo gra dou ro pú bli co re no va- 
do”, des ta cou.

As ações de re vi ta li za ção do com- 
ple xo Pra ça João Lis boa, Lar go do Car- 
mo, Rua de Na za ré e en tor no fa zem

par te do pro gra ma São Luís em Obras,
ini ci a ti va que am plia os in ves ti men- 
tos re a li za dos pe la ges tão do pre fei to
Edi val do na re gião do Cen tro His tó ri- 
co de São Luís. To do o pi so atu al da
área já foi re ti ra do e es tá sen do subs ti- 
tuí do pe las no vas pe ças, de acor do
com es pe ci fi ca ções es ta be le ci das pe- 
lo IPHAN. Tam bém já fo ram exe cu ta- 
dos os ser vi ços de cons tru ção da ram- 
pa de aces so à Igre ja do Car mo e a re- 
mo ção dos ban cos pa ra re vi ta li za ção.

O pro ces so de re vi ta li za ção do lo cal
ain da pre vê no vo pro je to de pai sa gis- 
mo, am pli a ção dos es pa ços pa ra pe- 
des tres, de acor do com as de vi das
nor mas de aces si bi li da de e uni for mi- 
za ção do pa vi men to, além do re or de- 
na men to dos ser vi ços de en gra xa te.
Os abri gos da Pra ça João Lis boa tam- 
bém se rão am pla men te re for ma dos e

te rão ba nhei ros pú bli cos à dis po si-
ção.

De poi men to do sus pei to

BRU NA MON TEI RO TA VA RES

CASO DIOGO SARNEY

Suspeito tem prisão
preventiva decretada

DIOGO SARNEY FOI ASSASSINADO NO DIA 16 DE JUNHO 

Se gun do in for ma ções da Po lí cia Ci vil, por meio da
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa
(SHPP), o Po der Ju di ciá rio con ver teu a pri são tem po rá- 
ria do sus pei to de as sas si nar o pu bli ci tá rio Di o go Adri a- 
no Cos ta Cam pos, mais co nhe ci do co mo Di o go Sarney,
em pri são pre ven ti va. Os de mais ocu pan tes do car ro
não se rão in di ci a dos pe lo cri me de ho mi cí dio, co me ti do
ape nas pe lo au tor do dis pa ro.

O sus pei to foi pre so no dia 26 de ju nho e in for mou a
po lí cia os de ta lhes so bre co mo ocor reu o ho mi cí dio. Se- 
gun do ele, o car ro uti li za do no dia do cri me foi to ma do
de as sal to três di as an tes do cri me.

Du ran te o de poi men to o sus pei to in for mou que es ta- 
va acom pa nha do de mais dois com par sas, que es tão
sen do pro cu ra dos pe la po lí cia. Ao pas sar em fren te ao
con do mí nio de Di o go, que ia sain do de sua ga ra gem em
al ta ve lo ci da de, o sus pei to des vi ou do car ro de Di o go
pa ra evi tar o cho que e nes se mo men to não hou ve dis- 
cus são. Após is so, o sus pei to afir mou que ele es ta va com
o vi dro fe cha do e sim ples men te se guiu e foi em bo ra.
En tão, Di o go te ria saí do atrás dos ocu pan tes do Ar go. Ao
che gar em fren te ao an ti go bar Por Aca so, o sus pei to
afir ma que Di o go pas sou pe lo seu veí cu lo e o tran cou na
via. Em se gui da, ain da se gun do o au tor, o pu bli ci tá rio
des ceu do seu car ro e co me çou a dar mur ros no vi dro do
Ar go ver me lho. Quan do o con du tor do veí cu lo abriu o
vi dro, se gun do de cla rou, Di o go te ria co me ça do a xin gá-
lo e ain da lhe des fe riu um so co no pei to.

Após is so, o sus pei to afir mou que pe gou a ar ma de
um dos com pa nhei ros que es ta vam no veí cu lo, um re- 
vól ver ca li bre 38, e ati rou con tra Di o go, que mor reu no
lo cal. O sus pei to ain da dis se à po lí cia que a ar ma usa da
no cri me não é de le.

CRIME

Homem preso por atear
fogo na própria mãe

A POLÍCIA CIVIL CUMPRIU O MANDADO DE PRISÃO DO SUSPEITO

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão (PC MA), com apoio da
Po lí cia Mi li tar (PM MA), no iní cio da tar de da úl ti ma sex- 
ta-fei ra (24), cum priu man da do de pri são pre ven ti va
con tra um in di ví duo, por des cum prir as me di das pro te- 
ti vas de ur gên cia, ten do co mo ví ti ma a mãe de le.

Con tra o sus pei to, ape li da do de “Pre to”, fo ram de cre- 
ta das as me di das pro te ti vas de ur gên cia, nas quais ele
pre ci sa ria man ter dis tân cia da ví ti ma, de vi do a cons tan- 
te vi o lên cia do més ti ca so fri da pe la mu lher. Se gun do a
po lí cia, quan do a me di da pro te ti va foi de cre ta da, o in di- 
vií duo se re vol tou con tra a mãe e ten tou ma tá-la ate an- 
do fo go na mes ma e a ape dre jan do.

Se gun do a po lí cia, o sus pei to já ha via cum pri do pe na
an tes, por ho mi cí dio. Após as for ma li da des le gais o ho- 
mem foi en ca mi nha do pa ra o Cen tro de Tri a gem de Pe- 
dri nhas.

São Luís, segunda-feira, 27 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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