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TJMA, TRE, MP e TCE 
criam  Frente de Combate 
à Corrupção no Maranhão

ELEIÇÕES  2020

Depois de dois meses no estilo “paz e amor”, incluindo os 10 dias que pas-
sou em confinamento pelo contágio da covid-19, o presidente Jair Bolsonaro 
voltou, nestes dias, a ser o autêntico capitão Jair. Domingo passado ele deu 
uma surtada.

 Autoridades 
lamentam morte 

de Sálvio Dino

O objetivo é fortalecer e aumentar a eficiência das instituições no combate à práticas ilegais nas eleições municipais de 
2020, atendendo aos anseios da população, que tem manifestado, nas ruas, total repúdio à corrupção. O presidente do TJMA, 
desembargador Lourival Serejo, explicou sobre a importância de se formar uma frente contra a corrupção no Estado com “as 

instituições que cuidam da idoneidade, da seriedade, vigilância e legalidade de todos”. 
PÁGINA  3

ARTIGO     A despedida de um gigante (Sálvio Dino)

PÁGINA  2

OPINIÃO

PÁGINA  4

JOÃO BATISTA ERICEIRA
 

É SÓCIO MAJORITÁRIO DE JOÃO BATISTA 

ERICEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

O Jurista de Hitler

ANTÔNIO NELSON FARIA  
JORNALISTA

Saga religiosa

PÁGINA 4

“Ameaça aos repórteres 
é confissão de culpa 
do Presidente ”, diz

deputado Márcio Jerry
Vice-líder do PCdoB, deputado fede-

ral Márcio Jerry (MA) afirmou que o dese-
quilíbrio de Jair Bolsonaro (sem partido) 
diante de questionamentos relacionados 
às denúncias que ligam sua família ao ex-
-assessor Fabrício Queiroz  é uma "con-
fissão de culpa". POLÍTICA 3

       MAIS UMA VEZ
Moto reclama da
tabela e critica FMF

A agremiação vai ter que es-
perar até 5 de setembro para dis-
putar o primeiro jogo diante do 
São José. Presidente do clube re-
vela que esse tempo parada cau-
sa prejuízos. PÁGINA 11 

COBAIAS: 21 Remédios 
estrangeiros contra 

coronavírus são 
testados no Brasil

Conheça  algumas 
curiosidade sobre o 

dia do Soldado que é   
comemorado hoje 

 PÁGINA  10

PÁGINA 5

Operação apreende veículos  e equipamentos 
por poluição sonora na Grande São Luís

PÁGINA 9

Como resultado, a Operação Harpócrates, coordenada pelo Ministério 
Público do Maranhão, apreendeu quatro carros, quatro motos e um sistema 

de som (reboque). Todos os veículos foram flagrados na Praia do Araçagi, e os 
proprietários vão responder, de acordo com a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes 

Ambientais), por prática de poluição sonora.

O pai do governador do Maranhão, Flávio Dino, 
e ex-deputado, advogado e escritor foi mais uma 
vítima da covid-19 em São Luís. PÁGINA 5

“Não chores, meu filho;  não chores, 
que a vida é luta renhida: Viver é 
lutar / A vida é combate, Que os 
fracos abate / Que os fortes, os 

bravos / Só pode exaltar”
Poema Canção do Tamio, de Gonçalves Dias,  foi 

citado  por Flávio Dino   no twitter dizendo que, na 
quinta-feira, ele o recitou com o pai no hospital.
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A ação é do Tribunal de Justiça do Maranhão , o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA),
Ministério Público do Maranhão (MPMA) e Tribunal de Contas do Estado (TCE)  

JUSTIÇA DO MARANHÃO

Justiça cria Frente de
Combate à Corrupção

O
ob je ti vo das ações da Fren te 
Es ta du al de Com ba te à Cor- 
rup ção é for ta le cer e au- 
men tar a efi ci ên cia das ins- 

ti tui ções no com ba te a prá ti cas ile gais 
nas elei ções mu ni ci pais de 2020, 
aten den do aos an sei os da po pu la ção, 
que tem ma ni fes ta do nas ru as, to tal 
re pú dio à cor rup ção.

O pre si den te do TJ MA, de sem bar- 
ga dor Lou ri val Se re jo, ex pli cou so bre 
a im por tân cia de se for mar uma fren- 
te con tra a cor rup ção no Es ta do com 
“as ins ti tui ções que cui dam da ido- 
nei da de, da se ri e da de, vi gi lân cia e le- 
ga li da de de to dos”.

De sem bar ga dor Lou ri val Se re jo 
afir mou que as ins ti tui ções es ta rão 
aten tas às in fra ções e des li zes de ges- 
to res pú bli cos e, com re la ção à Jus ti ça 
Es ta du al, dan do pri o ri da de aos pro- 
ces sos ju di ci ais que che gam ao Tri bu- 
nal, re la ti vos à im pro bi da de ad mi nis- 
tra ti va e pro ces sos de cri mes con tra a 
ad mi nis tra ção pú bli ca. “Es ta mos em- 
pe nha mos em com ba ter a cor rup ção, 
com as for ças e as ar mas que te mos, 
que são as ar mas da le ga li da de”, con- 
cluiu.

Pa ra o pre si den te do TRE, de sem- 
bar ga dor Tyrone Sil va, a ini ci a ti va do 
pre si den te do TJ MA, de sem bar ga dor 
Lou ri val Se re jo, é sa lu tar e pro por ci o- 
na a união de for ças em com ba te à 
cor rup ção. “Es sa con ju ga ção de es for- 
ços e pro pó si tos com ba te rá es se mal 
que re pu di a mos, que é a cor rup ção, a 
mal ver sa ção do di nhei ro pú bli co, os 
com por ta men tos ofen si vos à lei e ao 
erá rio. Es ta mos fir man do es ta be le cer 
o mes mo ide al, va mos en vi dar to dos

A FRENTE   DE COMBATE À CORRUPÇÃO VISA COMBATER PRÁTICAS ILEGAIS NAS ELEIÇÕES

os es for ços pa ra com ba ter a cor rup- 
ção”, fri sou.

O pro cu ra dor-ge ral da Jus ti ça do 
Ma ra nhão, Edu ar do Jor ge Ni co lau, 
ex pli cou que “com es sa ação, nos sa 
elei ção se rá mais lim pa, mais trans pa- 
ren te e se gu ra pa ra to do ci da dão ma- 
ra nhen se”. O pro cu ra dor in for mou 
que es tá en vi an do re que ri men to pa ra 
pe dir os pro ces sos que tra mi tam no 
TJ MA, pa ra dar an da men to tan to aos 
mais re cen tes, quan to aos que já es tão 
em tra mi ta ção.

Pa ra o con se lhei ro-subs ti tu to An- 

to nio Ble cau te (re pre sen tan do o pre- 
si den te do TCE, Rai mun do No na to de 
Car va lho La go Jú ni or), o en con tro é 
de mai or im por tân cia pa ra o mo men- 
to cru ci al das elei ções mu ni ci pais. “O 
Tri bu nal de Con tas tem um pa pel im- 
por tan te ins ti tu ci o nal, no sen ti do de 
in for mar à Jus ti ça Elei to ral, em to das 
as elei ções, a re la ção dos ges to res que 
ti ve ram con tas jul ga das ir re gu la res. 
Is so pa ra sub si di ar a de ci são da Jus ti- 
ça Elei to ral, no sen ti do de de fe rir ou 
não o re gis tro de can di da tu ra”, ex pli-
cou.

DEPUTADO APONTA: 

“Ameaça a repórteres é confissão de culpa”

“NÃO É A BOCA DA REPÓRTER DO GLOBO QUE BOLSONARO QUER ENCHER DE PORRADA; MAS DE TODA A IMPRENSA, DISSE JERRY

Vi ce-lí der do PC doB, de pu ta do fe- 
de ral Már cio Jerry (MA) afir mou que o
de se qui lí brio de Jair Bol so na ro (sem
par ti do) di an te de ques ti o na men tos
re la ci o na dos às de nún ci as que li gam
sua fa mí lia ao ex-as ses sor Fa brí cio
Quei roz  é uma ‘con fis são de cul pa’ do
pre si den te so bre seus cri mes e que o
ca so pre ci sa ser le va do à Jus ti ça.  

Na tar de do do min go (23), após ser
per gun ta do so bre os de pó si tos fei tos
Quei roz na con ta da pri mei ra-da ma,
Mi chel le Bol so na ro, o pre si den te afir- 
mou que ti nha von ta de de en cher a
bo ca de uma re pór ter de ‘por ra da’.

“Bol so na ro mos tra to tal

de se qui lí brio quan do o

as sun to é a re la ção de le

e fa mi li a res com

Quei roz e mi li ci a nos.

Uma es pé cie de

con fis são de cul pa!”,

dis se o par la men tar

ma ra nhen se.

“Não é a bo ca da re pór ter do Glo bo
que  Bol so na ro quer en cher de por ra- 
da; mas de to da a im pren sa, de quem
o in co mo de. Um ser vi o len to, psi co- 
pa ta e co var de, eis quem ho je ocu pa a
Pre si dên cia. Es ta ame a ça é cri mi no sa,
aten ta con tra o car go que exer ce. Por
is so ,re quer aci o na men to da Jus ti ça”,
dis se o de pu ta do.

Du ran te vi si ta à Ca te dral de Bra sí-
lia, Bol so na ro foi per gun ta do por um
re pór ter do jor nal 

O Glo bo so bre o mo ti vo dos de pó si-
tos fei tos a Mi chel le. Em res pos ta, o
man da tá rio afir mou: “A von ta de que
eu te nho é de en cher sua bo ca de por- 
ra da”. Após a ame a ça, jor na lis tas per- 
gun ta ram se a afir ma ção do pre si den- 
te era di re ci o na da pa ra to da im pren sa
ou ape nas pa ra a re pór ter que fez a
per gun ta. “Is so é uma ame a ça pre si- 
den te?”. Ele, no en tan to, não res pon- 
deu.

A in for ma ção so bre os de pó si tos
fei tos por Quei roz foi re ve la da pe la re- 
vis ta Cru soé no úl ti mo dia 7 de agos to.
De acor do com a re por ta gem, o ex-as-
ses sor de Flá vio Bol so na ro (Re pu bli- 
ca nos-RJ), pri mo gê ni to en tre os fi lhos
do pre si den te, fez de pó si tos que to ta- 
li zam R$ 89 mil en tre 2011 e 2016 na
con ta da pri mei ra-da ma.
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Con do lên ci as

Ad vo ga do do avô

Tra çan do o ru mo

Ro se a na fo ra

“Se pe ga num ‘bun dão’ a chan ce de so bre -
vi ver cai”

Po bre no or ça men to (1)

Po bre no or ça men to (2)

Os bun dões
De pois de dois me ses no es ti lo “paz e amor”, in cluin do os 10

di as que pas sou em con fi na men to pe lo con tá gio da co vid-19, o
pre si den te Jair Bol so na ro vol tou, nes tes di as a ser o au tên ti co ca- 
pi tão Jair. Do min go pas sa do ele deu uma sur ta da, ser in ter pe la do
por um jor na lis ta de O Glo bo so bre as des co ber tas do Mi nis té rio
Pú bli co do Rio, de que a pri mei ra da ma Mi che le Bol so na ro te ria
si do des ti na tá ria de R$ 89 mil, de po si ta dos pe lo ex-as ses sor do
ma ri do, Fá bio Quei roz.

Após a in sis tên cia do re pór ter so bre os pa ga men tos à pri mei- 
ra-da ma, Bol so na ro, sem olhar di re ta men te pa ra o in ter lo cu tor,
Bol so na ro afir mou: “A von ta de é en cher tua bo ca com uma por ra- 
da, tá?”. A im pren sa ques ti o nou o pre si den te so bre a fa la, mas
Bol so na ro não res pon deu. An tes, ele re ba teu, per gun tan do so bre
os su pos tos re pas ses men sais fei tos pe lo do lei ro Da rio Mes ser à
fa mí lia Ma ri nho, pro pri e tá ria do Gru po Glo bo. Se gun do a re vis ta
Ve ja, em de poi men to no dia 24 de ju nho, Mes ser dis se que re a li- 
zou re pas ses de dó la res em es pé cie aos Ma ri nhos em vá ri as oca- 
siões, a par tir dos anos 1990. A fa mí lia ne ga qual quer ir re gu la ri da- 
de.

De pois da re per cus são até na im pren sa in ter na ci o nal so bre a
“por ra da”, o vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão ama ci ou: “Dei xa
is so pra lá”. Se gun do pos ta gem do es pe ci a lis ta em re des so ci ais
Fa bio Ma li ni, até a ma dru ga da de on tem, Bol so na ro fo ra mar ca do
em mais de 1.035.521 men sa gens úni cas so bre por qual mo ti vo
não res pon deu ao ser ques ti o na do a res pei to dos R$ 89 mil. Já o
pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia, ao ame a çar “dar por ra da”
num jor na lis ta do Glo bo, não se ria mo ti vo pa ra ele to car um dos
mais de 60 pe di dos de im pe a ch ment em sua me sa.

“Es pe ro que o pre si den te re to me o tom mais mo de ra do dos úl- 
ti mos 66 di as. A li ber da de de im pren sa é um va lor ine go ciá vel na
de mo cra cia”, co men tou Maia, se gun do no ta do co lu nis ta Lau ro
Jar dim, do Glo bo. Já o pró prio pre si den te Bol so na ro, ao par ti ci par
do even to in ti tu la do “Ven cen do a Co vid-19″, não fez qual quer
men ção aos qua se 115 mil mor tos pe la do en ça no país e vol tou a
ata car os jor na lis tas. “Quan do pe ga num bun dão de vo cês a chan- 
ce de so bre vi ver é bem me nor”, dis se, de for ma des con traí da e
den tro de sua ve lha “nor ma li da de” no tra to com os jor na lis tas,
des de que che gou ao Pla nal to.

O ex-pre si den te Jo sé Sarney e a ex-go ver na do ra Ro se a na
Sarney, sua fi lha, la men ta ram a mor te do es cri tor e ex-de pu ta do
cas sa do pe la di ta du ra, Sál vio Di no. O pre fei to Edi val do De cre tou
Lu to ofi ci al por três di as em São Luís.

O de pu ta do Othe li no Ne to, pre si den te da As sem bleia Le gis la- 
ti va do Ma ra nhão con tou que Sál vio Di no fun ci o nou co mo ad vo- 
ga do de acu sa ção con tra os as sas si nos de seu avô, Othe li no No va
Al ves na dé ca da de 60. “Mes mo ame a ça do, ele foi ao jú ri”, lem- 
brou Ne to.

É pos sí vel que o MDB ma ra nhen se tra ce, a par tir de ho je seu
ru mo nas elei ções de São Luís. Não tem can di da to a lan çar e po de
op tar por uma ali an ça na elei ção ma jo ri tá ria. Quem sa be, po de
abra çar a can di da tu ra Edu ar do Brai de.

Mas o MDB tem con ver sa do bas tan te com o DEM, do de pu ta- 
do es ta du al Ne to Evan ge lis ta; e com o So li da ri e da de, do ex-juiz-
fe de ral Car los Ma dei ra. Uma coi sa é cer ta: o par ti do não te rá Ro- 
se a na Sarney na dis pu ta de 2020. Ela só es tá ar ti cu lan do pe lo par- 
ti do.

 

Jair Bol so na ro, em even to em que pro mo veu a hi dro xi clo ro qui- 
na, fa lan do aos jor na lis tas, re lem bran do “his tó ri co de le co mo atle- 
ta”

 
Com a mor te de Sál vio Di no, ago ra são qua tro ca dei ras

va gas na Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras. É um ca so
úni co na his tó ria da Ca sa de Antô nio Lo bo, ho je sob a

pre si dên cia do es cri tor e ar ti cu lis ta de O Im par ci al,
Car los Gas par.

 
A ca dei ra nº 2 era ocu pa da por Wal de mi ro Antô nio Ba- 

ce lar Vi a na, fa le ci do em 3 de agos to; a nú me ro 15, de
Mil son Cou ti nho, fa le ci do em 4 de agos to; a 32, que era

ocu pa da por Sál vio Di no, fa le ci do on tem; e 38, de Jo sé
Ma ria Ca bral Mar ques, fa le ci do em maio. Três de les, de co- 

vid-19.
 

O pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, Au gus to Aras, con tes- 
tou no STF re so lu ções do TCE-MA que tra tam do sub- 
sí dio men sal (R$ 35,462) e do au xí lio-saú de dos con se- 

lhei ros ati vos e ina ti vos, subs ti tu tos e mem bros Mi nis- 
té rio Pú bli co de con tas.

Pa ra a ex-mi nis tra do De sen vol vi men to So ci al e do Com ba te à
Fo me, Te re za Cam pel lo a úni ca saí da que o Bra sil tem pa ra sair da
cri se agra va da pe la pan de mia de co ro na ví rus: vol tar a co lo car os
po bres no or ça men to.

Te re za ana li sa que a es quer da não de ve se opor às re ais pro- 
pos tas de me lho ri as so ci ais do atu al go ver no. De ve sim es cla re cer
os as pec tos ne ga ti vos de ca da uma de las e re ve lar à so ci e da de a
re al in ten ção dos pla nos da ges tão Bol so na ro.

São Luís, terça-feira, 25 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Dois proprietários de veículos se recusaram a pagar a fiança estipulada e foram
encaminhados para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas

Sem res pei to às re gras

OPERAÇÃO HARPÓCRATES

Veículos apreendidos
por poluição sonora
PATRÍCIA CUNHA

O
do min go foi de fis ca li za ção 
in ten sa nas prai as do Meio e 
Ara ça gi, e nas ave ni das Da- 
ni el de La Tou che e Jerô ni- 

mo de Al bu quer que pa ra com ba ter a 
po lui ção so no ra na or la de São Luís e 
São Jo sé de Ri ba mar, as sim co mo, fis- 
ca li zar mo to ci cle tas que es te jam tra- 
fe gan do sem o dis po si ti vo de si len ci a- 
dor no es ca pa men to.

Foi a con ti nu a ção da Ope ra ção 
Har pó cra tes (deus do si lên cio na mi- 
to lo gia gre ga), que vem sen do re a li za- 
da já há al guns fi nais de se ma na na 
Gran de Ilha, com in tui to de pro mo ver 
a tran qui li da de da po pu la ção, ao 
mes mo tem po em que evi ta as aglo- 
me ra ções que se for mam em tor no de 
sons au to mo ti vos, prin ci pal men te 
nas prai as.

FIANÇAS ESTIPULADAS  FORAM DE R$ 5 MIL POR POLUIÇÃO SONORA COM CAIXA DE SOM

Co mo re sul ta do, a Ope ra ção Har- 
pó cra tes, co or de na da pe lo Mi nis té rio 
Pú bli co do Ma ra nhão, apre en deu 
qua tro car ros, qua tro mo tos e um sis- 
te ma de som (re bo que). To dos os veí- 
cu los fo ram fla gra dos na Praia do Ara- 
ça gi, e os pro pri e tá ri os vão res pon der, 
de acor do com a Lei 9.605/1998 (Lei 
de Cri mes Am bi en tais), por prá ti ca de 
po lui ção so no ra.

A ope ra ção en vol ven do Po lí cia Mi- 
li tar, Po lí cia Ci vil e Mi nis té rio Pú bli co, 
Cor po de Bom bei ros e Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Trân si to e Trans por te de 
São Luís e tam bém de São Jo sé de Ri- 
ba mar, re sul tou ain da na pri são dos 
con du to res dos veí cu los pe lo cri me 
de po lui ção so no ra. “Va le res sal tar 
que, pa ra cin co de las foi es ti pu la do o 
va lor de R$ 5.000,00 de fi an ça, bem 
co mo, a per ca de to da a apa re lha gem 
de som. E pa ra as ou tras 4 foi es ti pu la- 
do o va lor de R$ 1.045,00 de fi an ça, re- 

fe ren te à re ti ra da do si len ci a dor dos 
es ca pa men tos de su as mo to ci cle tas”, 
in for mou o 8º Ba ta lhão da Po lí cia Mi- 
li tar, co man da do pe lo Ma jor Clo do al- 
do Sil va. Os sis te mas de som e os es ca-
pa men tos fo ram re ti ra dos dos veí cu-
los e es tão cus to di a dos em de pó si to 
no Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão.

Va le res sal tar que, pa ra 

cin co de las foi 

es ti pu la do o va lor de R$ 

5.000,00 de fi an ça, bem 

co mo, a per ca de to da a 

apa re lha gem de som

Operação iniciou no domingo e terminou segunda

O pro mo tor de jus ti ça Cláu dio Al- 
ber to Gui ma rães (Con tro le Ex ter no
da Ati vi da de Po li ci al), in for mou que
as mo tos fo ram apre en di das em ra zão
de es ta rem usan do es ca pa men to
adul te ra do. “As sim co mo os do nos
dos car ros com equi pa men to de som,
os pro pri e tá ri os das mo tos fo ram en- 
qua dra dos no ar ti go 54 da Lei de Cri- 
mes Am bi en tais”, ex pli cou o re pre- 
sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co. Dois
pro pri e tá ri os de veí cu los se re cu sa- 
ram a pa gar a fi an ça e fo ram en ca mi- 
nha dos pa ra o pre sí dio de Pe dri nhas.

As sim co mo os do nos dos

car ros com equi pa men to

de som, os pro pri e tá ri os

das mo tos fo ram

en qua dra dos no ar ti go

54 da Lei de Cri mes

Am bi en tais

Cláu dio Gui ma rães dis se ain da que
vai in ten si fi car a fis ca li za ção de mo to- 
ci cle tas, com o ob je ti vo de coi bir o
uso ir re gu lar de es ca pa men tos adul- 
te ra dos e que já per ce beu uma mu- 
dan ça de com por ta men to nos fre- 
quen ta do res do li to ral da Ilha de São
Luís. “Na Praia do Meio, por exem plo,
ao con trá rio do do min go an te ri or,
não ve ri fi ca mos ne nhu ma ir re gu la ri- 
da de”

No to tal 289 pes so as fo ram abor da- 
das, além de 3 bi ci cle tas, 34 mo to ci- 
cle tas, 31 au to mó veis e 5 es ta be le ci- 
men tos. A ope ra ção te ve iní cio às 17h
do do min go (23) e foi en cer ra da por
vol ta das 2h da ma dru ga da de se gun- 
da (24).

No fi nal de se ma na mais uma vez o

Cen tro His tó ri co es te ve re ple to de
pes so as na Praia Gran de, em es pe ci al
na sex ta-fei ra, sem más ca ras e sem
man ter o dis tan ci a men to. Tem si do
as sim nos úl ti mos fins de se ma na, es-
pe ci al men te nas pro xi mi da des da
pra ça Nau ro Ma cha do. Prai as e pon- 
tos tu rís ti cos, co mo Es pi gão Cos tei ro
tam bém tem si do lo cal de fre quen te
aglo me ra ção.

Res sal ta-se que o uso da más ca ra
em lo cais pú bli cos e pri va dos de uso
co le ti vo e am bi en tes de li vre aces so
em to do o es ta do, é obri ga tó rio no
Ma ra nhão des de 23 de abril, se gun do
o de cre to es ta du al 35746, co mo me di- 
da não far ma co ló gi ca des ti na da a
con tri buir pa ra a con ten ção e pre ven- 
ção da CO VID-19, in fec ção hu ma na
cau sa da pe lo Co ro na ví rus (SARS –
CoV-2).

SAU LO DU AI LI BE

SÃO CRISTÓVÃO

População cobra
justiça por assassinato

PROTESTO ACONTECEU NAS PRINCIPAIS VIAS DO BAIRRO

Mo ra do res do bair ro São Cris tó vão fo ram às ru as no
úl ti mo do min go (23) e re a li za ram um pro tes to co bran- 
do jus ti ça pe la mor te de John Ken ner son da Ro cha, de
36 anos, no dia 12 de agos to.

O cri me acon te ceu na Rua do Co do zi nho, após qua- 
tro ho mens, em um Fi at Pa lio, de cor azul, che ga ram ao
lo cal e anun ci a ram o as sal to.

Um dos sus pei tos ten tou pe gar o ce lu lar de Jhon Ken- 
ner son e com a re cu sa da ví ti ma, ele dis pa rou um ti ro
con tra o ho mem, que mor reu no lo cal do cri me.

De acor do com ami gos, vi zi nhos e fa mi li a res da ví ti- 
ma re ve la ram que já são mais de 10 di as do cri me e ne- 
nhu ma in for ma ção so bre os sus pei tos foi le van ta da.

Nes te mês de agos to, até on tem, se gun da-fei ra (24), o
si te da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Ma ra nhão
(SSP-MA), fo ram re gis tra dos 20 as sas si na tos e dois la- 
tro cí ni os (rou bo se gui do de mor te).

VILA LUIZÃO

PM prende suspeito
de roubo e homicídio

PRISÃO ACONTECEU NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA DO BAIRRO

Uma de nún cia cul mi nou na pri são de um ho mem
sus pei to de rou bo e ho mi cí dio na ci da de de Cai xas. De
acor do com in for ma ções con ti das no re la tó rio da 3ª
Com pa nhia do 8º Ba ta lhão de Po lí cia Mi li tar, por vol ta
das 11h30, de on tem , se gun da-fei ra (24), os mi li ta res re- 
ce be ram de nún cia anô ni ma, re la tan do a pre sen ça de
um ho mem, na pra ça da Vi la Lui zão.

Ele se ria de Ca xi as e que ha via co me ti do um ho mi cí- 
dio na ci da de.

Os PMs fo ram ao lo cal e acha ram o sus pei to, que pri- 
mei ra men te deu um no me er ra do, mas ele foi le va do ao
Dis tri to Po li ci al.

No DP, o ra paz con fes sou o ver da dei ro no me. Ten do
con tra ele um man da do de pri são pe lo cri me de rou bo,
ex pe di do pe la 3ª Va ra Cri mi nal de Ca xi as e ain da cons ta
con tra ele ou tro pe lo um cri me de ho mi cí dio, tam bém
re a li za do em Ca xi as.

O ra paz foi en ca mi nha do pa ra a De le ga cia de Po lí cia
Ci vil do Ara ça gi, em São Jo sé de Ri ba mar, aos cui da dos
do de le ga do Wal ter Wanderley. Após os pro ce di men tos
de pra xe ele foi en ca mi nha do ao sis te ma pe ni ten ciá rio
da ca pi tal. (S.D)

São Luís, terça-feira, 25 de agosto de 2020

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

Divulgação

O simbolismo do ato da AL
em devolver a Sálvio Dino
o mandato que lhe foi
cassado em 1964. POLÍTICA 3

Facções estariam por trás
de assassinatos na capital

Divulgação

Um dos profissionais do direito com
carreira mais longeva e de maior des-
taque no Maranhão estava interna-
do em um hospital de São Paulo, mas
não resistiu ao tratamento.  GERAL 9

Em agosto 

CIDADES  5

Prefeito
Erivelton
seria
reeleito em
Carolina
Atual gestor aparece com 61% das
intenções de votos no levantamen-
to feito pela Escutec, nos dias 4 e 5
de agosto, que ouviu 400 eleitores
da cidade.  POLÍTICA 2

Pelos dados do levantamento da
Escutec, em comparação a pesqui-
sa de março, o pré-candidato au-
mentou o seu percentual de inten-
ção de votos.  POLÍTICA 2

Dr.  Benjamim
seria eleito
com até 47%
dos votos em
Açailândia

Operação 
Lei Seca já
autuou 152
veículos em
São Luís

Aos 89 anos

Advogado
Kleber
Moreira
morre em
São Paulo

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

144.895 recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

133.466 suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado desde março

172.152
CASOS PACIENTES CASOS

Somente no fim de semana, foram três mortes, sendo um dos casos ocorrido no
Poeirão, área do Bequimão, onde a vítima foi morta a tiro e golpes de faca. POLÍCIA 8

Polícial faz teste de etilômetro em condutora de veículo; este mês, 26 motoristas foram autuados por dirigir veículo sob o efeito de álcool

Escritor e pai do governador Flávio Dino faleceu vítima de Covid-19 Advogado Kleber Moreira

Perda

Morte de Sálvio
Dino consterna
a classe política
Ex-presidente da República, José
Sarney, lembrou da trajetória
sólida do amigo na política e na
literatura. POLÍTICA 3 E GERAL 9

Corpo de Bombeiros está realizando megaoperação para verificar condições de edifícios no combate a sinistros em São Luís, onde já foram 
identificados 50 que possuem problemas de acessibilidade; prédios da Península e bairros adjacentes foram vistoriados ontem (foto). CIDADES 6

200 prédios com plano de incêndio vencido

Paulo Soares

Divulgação
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Em vida

Há vários exemplos, Brasil e mundo afora, de figuras
importantes da história que tiveram reconhecidos atos,
feitos, ou conquistas apenas após sua morte.

Incontáveis exemplos, a bem da verdade.
A Assembleia Legislativa do Maranhão deixou de entrar para

esse incômodo rol no caso do ex-deputado Sálvio Dino, 88, que
morreu na madrugada de ontem, vítima da Covid-19.

Em fevereiro de 2013, numa sessão especial, a Casa decidiu
devolver ao pai do governador Flávio Dino (PCdoB), mesmo que
simbolicamente, o mandato
que lhe fora ilegalmente
cassado em 1964 – junto com
ele, ainda tiveram os mandatos
“restituídos” os ex-deputados
Benedito Buzar e Kleber Leite.

Dino e Buzar haviam sido
cassados em votação no
próprio Legislativo, o que dava
aparência de legalidade ao ato.
A apuração histórica do caso,
no entanto, revelou fortes
indícios de que ele havia sido
tramado no Palácio dos Leões –
quando Newton Belo era o
governador.

Considerados comunistas e
subversivos, Sálvio Dino e Benedito Buzar foram cassados num
processo que não durou 10 dias. No dia 16 de abril de 1964, o
então presidente da Assembleia, deputado Frederico Léda,
solicitou do general Justino Alves, via cabograma, os nomes dos
parlamentares que deveriam ser cassados. “A gente não pensava
que viesse resposta, até porque já existia o Ato estabelecendo essa
prerrogativa apenas ao presidente”, relatou Buzar a O Estado,
quando da sessão de devolução dos mandatos.

Oito dias depois, no entanto, chegava a resposta, via comando
do 24° BC. Naquele mesmo dia, a Assembleia foi convocada e o
caso encaminhado à Comissão de Justiça, que emitiu parecer em
sessão à tarde. À noite, já com o parecer pela cassação, Frederico
Léda convocou sessão extraordinária e determinou a apreciação
do pedido de cassação em plenário.

- A votação foi tão irregular que grande parte dos deputados
não compareceu ou deixou o plenário. Para haver o quórum
mínimo, que era de 27 deputados, o presidente da Assembleia,
que normalmente não vota, teve que votar -, completou Buzar.

Uma injustiça histórica, felizmente reparada com dois dos seus
personagens ainda em vida.

• Grande operação contra poluição sonora nas praias de São Luís culminou
com a apreensão de diversos veículos.

• Pequenos eventos, com até 100 pessoas, começarão a ser autorizados no
Maranhão a partir desta semana, segundo portaria da Casa Civil.

• TJ, TRE, MP e TCE uniram-se para lançar a Frente Estadual de Combate
à Corrupção, que deverá intensificar ações nas eleições municipais de 2020
em todo o Maranhão.

E MAIS

Pré-candidatos
do consórcio do
Palácio dos Leões
se engalfinham
nos bastidores
das eleições de
2020 em SL

Amigo
A ex-governadora Roseana Sarney (MDB) usou as redes para lamentar a

morte do ex-prefeito de João Lisboa e ex-deputado Sálvio Dino, pai do go-
vernador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

Ele morreu na madrugada de ontem (24), em São Luís, vítima de Covid-
19. Segundo Roseana, além dos mandatos conquistados em eleições, Sálvio
exerceu diversos cargos em seus governos.

- Perdi um grande amigo, político com mandatos de deputado estadual,
prefeito do município de João Lisboa, e que exerceu vários cargos no meu go-
verno, com competência e dignidade -, destacou.

Advogado
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB),

fez um emocionante relato ao expressar seus sentimentos pela morte do es-
critor e político Sálvio Dino, 88, vítima da Covid-19.

Em postagem nas redes, o parlamentar lembrou que o pai do governador
Flávio Dino (PCdoB) atuou como advogado da sua família quando do julga-
mento do assassinato do seu avô, Othelino Nova Alves, em 1967.

- Mesmo muito pressionado - e até ameaçado - para desistir de causa, [Sál-
vio Dino] compareceu à sessão do juri, atuou como auxiliar de acusação e fez
um emocionante pronunciamento -, escreveu.

Visita
O deputado estadual Duarte Júnior, do Republicanos, fez uma visita de

cortesia ao Grupo Mirante na tarde de ontem.
Recepcionado pelo presidente do Conselho de Administração do grupo

de comunicação, Fernando Sarney, o pré-candidato à Prefeitura de São Luís
visitou as dependências da Rádio e TV Mirante e do jornal O Estado.

Em bate-papo, falou sobre como tem sido a rotina da pré-campanha, so-
bretudo em tempos de pandemia, e sobre as expectativas para as eleições de
novembro.

Copiou
O deputado estadual Yglésio Moyses (Pros) reclamou ontem de possível

cópia feita pelo deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB) do Programa de
Apoio à Primeira Infância (Papi).

De autoria do pré-candidato do Pros à Prefeitura de São Luís, o Papi, se
aprovado, garantirá uma renda de R$ 100,00 a R$ 200,00 por família com crian-
ças de 0 a 6 anos. 

Segundo Yglésio, após lançar a proposta, esta foi “copiada” pelo comu-
nista, que a rebatizou de “Renda Criança”. Rubens nega e diz que já debate o
tema desde dezembro do ano passado.

Ainda não
O MDB anunciará esta semana o seu rumo nas eleições de São Luís.
A previsão é de que amanhã ou quinta-feira o partido anuncie o nome de

quem apoiará na corrida pela Prefeitura, segundo informou à Coluna o vice-
presidente estadual e coordenador eleitoral da legenda, o deputado estadual
Roberto Costa.

Uma candidatura própria está descartada e, entre as possibilidades de
alianças, há conversas adiantadas com Neto Evangelista (DEM), com o ex-
juiz-federal Carlos Madeira (SD) e com Eduardo Braide (Podemos).

DE OLHO

DE BAFÔMETRO foram realizados no domingo pelo
Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRV), em blitz
da Operação Lei Seca na avenida Daniel de La Touche.
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solidariedade e conforto.”

Roseana Sarney

Morte de Sálvio Dino
deixa a classe política
consternada no MA
Ex-deputado estadual e ex-prefeito de João Lisboa, pai do governador Flávio
Dino (PCdoB) morreu no Hospital Carlos Macieira, vítima do novo coronavírus

RONALDO ROCHA
Da editora de Política

O
ex-deputado estadual, ex-
prefeito do município de
João Lisboa, membro da
Academia Maranhense de

Letras e advogado, Sálvio Dino, pai
do governador do Maranhão, Flávio
Dino (PCdoB), morreu na manhã de
ontem no Hospital Carlos Macieira,
em São Luís. 

A confirmação da morte foi dada
pelo próprio chefe do Executivo, em
seu perfil no Twitter. Sálvio havia
contraído Covid-19 e apresentava
complicações cardíacas. Estava in-
ternado em um hospital na cidade
de Imperatriz até a semana passa-
da, quando foi transferido para a ca-
pital. Ele não resistiu, apesar dos cui-
dados intensivos da equipe médica
que o assistia. 

Consternada, a classe política la-
mentou o falecimento e se solida-
rizou ao governador do estado e a
todos os familiares e amigos de Sál-
vio. Entidades de classe e institui-
ções também manifestaram pesar
pela morte do militante político e
escritor. 

O ex-presidente da República, Jo-
sé Sarney, lembrou da trajetória só-
lida e consolidada de Sálvio na po-
lítica e na literatura maranhense e
falou sobre a amizade que ambos
nutriam por décadas. 

“O Maranhão acaba de ter uma
grande perda com a morte de Sálvio
Dino. Meu amigo da vida inteira, mi-
litamos juntos na política e na lite-
ratura e fomos confrades na Acade-
mia Maranhense de Letras. Lamen-
to profundamente seu falecimento.
Era um escritor que deixou uma
marca na literatura sobre o sertão do
Maranhão com livros que são refe-
rências. Foi uma liderança marcan-
te e consagrada no sul do Maranhão,

Flávio Dino esteve ao lado de Sálvio em momento marcante, na devolução do mandato de deputado do pai

Foto/Agência Assembleia

notadamente em Imperatriz e João
Lisboa. Deputado, secretário de Es-
tado, prestou relevantes serviços.
Desde o início de nossas vidas nos
integramos em campanhas memo-
ráveis de nossa geração, que marcou
época no Estado”, disse em nota. 

A ex-governadora Roseana Sar-
ney (MDB) também lamentou a
morte de Sálvio - que por muitos
anos foi colunista do jornal O Esta-
do do Maranhão. Em seu perfil, no
instagram, ela publicou fotos de
anos de convivência com Sálvio e fez
referência à trajetória do ex-depu-
tado. 

“Notícia muito triste hoje [ontem]
cedo. Perdi um grande amigo, polí-
tico com mandatos de deputado es-
tadual, prefeito do município de
João Lisboa, e que exerceu vários
cargos no meu governo, com com-
petência e dignidade: consultor ju-
rídico e assessor especial (...) aos fa-
miliares, presto minha solidarieda-
de e conforto”, escreveu.

Lembrança
O presidente da Assembleia Legis-
lativa, deputado Othelino Neto
(PCdoB) - que também decretou lu-
to oficial na Casa - lembrou da atua-
ção de Sálvio como advogado da fa-
mília, no fatídico caso de assassina-
to do seu avô na década de 1960, jor-
nalista Othelino Nova Alves.  

“Sálvio Dino foi o advogado de
minha família, quando do covar-
de assassinato do jornalista Othe-
lino Nova Alves, em 1967. Mesmo
muito pressionado – e até amea-
çado – para desistir de causa, com-
pareceu à sessão do júri, atuou co-
mo auxiliar de acusação e fez um
emocionante pronunciamento.
Com essa referência, homenageio
Sálvio Dino”. 

O vice-governador Carlos Bran-

dão também se solidarizou à famí-
lia Dino. “Um pai presente e orgu-
lhoso das caminhadas de seus filhos.
Especialmente, aqui, na companhia
de Flávio”. 

Luto oficial
O prefeito Edivaldo Holanda Júnior
(PDT) decretou luto oficial de três
dias em São Luís. “Eu e minha famí-
lia prestamos solidariedade ao go-
vernador Flávio Dino pelo faleci-
mento do seu pai, membro da Aca-
demia Maranhense de Letras, ex-de-
putado estadual, ex-prefeito do mu-
nicípio de João Lisboa e ex-vereador
de São Luís, Sálvio Dino. Não há pa-

lavras que possam amenizar a dor
neste momento de profunda triste-
za, mas rogamos a Deus conforto e
consolo a todos os familiares e ami-
gos. Em memória de Sálvio Dino,
decreto luto oficial por três dias em
São Luís”. 

Presidente da Câmara Munici-
pal de São Luís, vereador Osmar Fi-
lho (PDT), manifestou solidarieda-
de a Flávio Dino e família. “Força ao
nosso governador Flávio Dino, que
perdeu o seu pai, Sálvio Dino. Deus
o receba em paz e console o cora-
ção dos familiares e amigos neste
momento de tristeza e profunda
dor”, disse. 

Abalado pela perda irreparável
do pai, o governador Flávio Dino
lembrou, em seu perfil no Twit-
ter, de momentos preciosos que
viveu ao lado de Sálvio Dino. Ele
compartilhou da primeira vez
que viu Sálvio discursar, nos
anos de 1970, na quinta-feira,
quando houve o último contato
entre pai e filho. 

“Meu pai tinha muita fé em
Deus. A primeira vez que o vi dis-
cursar foi em uma reunião no Se-
minário Santo Antônio nos anos
70. Eu era bem criança. No nosso
último encontro, falamos sobre
política, futebol e poesia. Ele
agora está no Reino”, escreveu.

Dino lembrou de um dos pe-
ríodos mais difíceis na trajetória
de Sálvio, quando houve a cas-
sação de seu mandato pelo re-
gime militar. 

“Meu pai teve uma longa
vida. Seu mandato de deputado
estadual foi cassado e ele foi
preso arbitrariamente pela di-
tadura militar em 1964, “acu-
sado” de ser comunista. Nos úl-
timos dias deu a derradeira
lição: profundo amor pela vida.
Lutou com humildade e cora-
gem”, completou.  

“Não chores, meu filho; não
chores, que a vida é luta renhida.
A vida é combate, que os fracos
abate, que os fortes, os bravos só
pode exaltar. Na quinta-feira eu
e meu pai recitamos juntos Gon-
çalves Dias. Hoje [ontem] ele
morreu, aos 88 anos, vítima de
coronavírus”. 

Sálvio Dino foi deputado es-
tadual, prefeito de João Lisboa,
membro da Academia Mara-
nhense de Letras e advogado.  �

Flávio Dino lembra de
última vez com o pai

Roseana disse
haver perdido

“grande amigo”

Políticos se
solidarizaram

com o governador

“Amigo de vida
inteira”, disse
José Sarney

“O Maranhão acaba de ter uma grande perda

com a morte de Sálvio Dino. Meu amigo da vida

inteira, militamos juntos na política e na literatura

e fomos confrades na Academia Maranhense de

Letras. Lamento profundamente seu falecimento.

Era um escritor que deixou uma marca na

literatura sobre o sertão do Maranhão com livros

que são referências. Foi uma liderança marcante

e consagrada no sul do Maranhão, notadamente

em Imperatriz e João Lisboa. Deputado,

secretário de Estado, prestou relevantes

serviços. Desde o início de nossas vidas nos

integramos em campanhas memoráveis de

nossa geração, que marcou época no Estado.

Associo-me à dor da família, marcadamente seus

filhos, entre os quais quero destacar Sua

Excelência o Governador do Estado, Doutor

Flávio Dino, e na sua pessoa quero transmitir o

meu pesar a todos os seus.” 

José Sarney 

“Preso pela ditadura

militar, Sálvio Dino

teve sua história

marcada pela

coragem na luta por

democracia e por seus

ideais de um país com 

mais justiça social.

Homem íntegro e

dono de uma bela

biografia, Sálvio será

sempre lembrado pela

dedicação ao povo

maranhense, seja

através da política ou

pela literatura, onde

seu legado será

eternizado em seus

livros e registros sobre

o sertão do

Maranhão.”

Ex-presidente Lula
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Facções são suspeitas de
cometer assassinatos no
fim de semana na capital

A Polícia Civil continua investigan-
do o assassinato do ex-presidiário
José Orlando Barbosa, o Deca, de 56
anos, e de Luís Azevedo Lopes, de
45 anos, como ainda a tentativa de
homicídio, que teve como vítima
Sandro Cássio de Oliveira, de 42
anos. O crime ocorreu no último dia
22, MA-008, no trecho entre as ci-
dades de Olho d’Água das Cunhãs
e Vitorino Freire.

Testemunhas ainda ontem já fo-
ram ouvidas na delegacia e a polí-
cia está no aguardo do resultado de
exames periciais. Segundo a polícia,
Deca e Luís Azevedo foram encon-
trados mortos e também estava ba-
leado Sandro Cássio no pescoço e
tórax, que foi levado para o Hospi-
tal Regional Doutora Laura Vascon-
celos, em Bacabal.

A polícia ainda informou que Jo-
sé Orlando tinha passagem por trá-
fico de droga e assalto. Tendo dei-
xado o presídio recentemente e es-
tava usando tornozeleira eletrôni-
ca, enquanto Sandro Cássio res-
ponde processo pelo crime de trá-
fico de entorpecente.

Mais mortes
Três assassinatos ocorreram duran-
te este fim de semana em Codó e
uma das vítimas foi Thiago Pereira
da Silva, Neném Fateiro, de 34 anos.
Segundo a polícia, a vítima foi mor-
ta a tiros por um homem, não iden-
tificado, no bairro São Francisco, na

noite de sexta-feira, 21. No dia se-
guinte foi morto Alexsandro Santa-
na do Nascimento, no São Sebas-
tião. O terceiro homicídio ocorreu
no domingo (23), e a vítima foi iden-
tificada como Itamar, no bairro Ve-
reda Tropical.

Operação Pandemia
A Equatorial Maranhão verificou
irregularidade em mais de 50 mil
unidades consumidoras somente
no ano passado e cerca de 10% da
energia é furtada, ocasionando per-
da de faturamento na ordem de R$
340 milhões por ano. Para comba-
ter essa ação criminosa, a equipe
da Superintendência de Investiga-
ções Criminais (Seic) está realizan-
do a Operação Pandemia em todo
o estado.

A terceira etapa da Operação
Pandemia no combate ao furto de
energia elétrica ocorreu no último
dia 14. Em Caxias, um depósito de
bebidas, no bairro Trizidela, e duas
residências no bairro Campo Belo
foram alvos do cerco. Já em Timon,
seis imóveis residenciais dos bair-
ros Parque Alvorada, Júlia Almeida,
Bela Vista, Cidade Nova, Vila do Bec
e Centro foram autuados por furto
de energia elétrica.

O delegado Paulo Roberto, da
Seic, disse que a operação conti-
nuará em um segundo momento
para identificação e continuidade
das investigações. �

Polícia investiga
duplo homicídio 
no interior do MA
Vítimas foram mortas entre as cidades de
Olho d’Água das Cunhãs e Vitorino Freire

Um dos casos ocorreu no Poeirão, área do bairro Bequimão, e a vítima foi
morta a tiro, golpes de faca e uma parte do corpo também foi carbonizada

F
accionados são suspeitos
de homicídios ocorridos
durante o fim de semana
na capital. A onda de vio-

lência começou ainda no decor-
rer da noite do último dia 21, no
bairro Angelim, e teve como víti-
ma Cauê Vicente Mota Coelho, de
18 anos.

A polícia informou que a vítima
foi baleada em plena via pública e
morreu ainda no local. O crime te-
ve a participação de dois crimino-
sos e fugiram em um veículo, de
marca e placas não identificadas.
O corpo da vítima foi removido
para o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser au-
topsiado e, logo após, liberado pa-
ra os familiares.

O caso está sendo investigado
pela equipe da Superintendência
de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP) e até o período da tarde de
ontem não tinha registro de prisão
dos suspeitos. No Poeirão, na área
do Bequimão, ocorreu no dia 22, o
assassinato de Arinelson Campos
Berredo, de 18 anos.

De acordo com a polícia, esse
crime foi cometido por mais de se-
te faccionados. A vítima foi agredi-
da fisicamente como ainda gol-
peada por faca e baleada. Uma par-
te do corpo chegou a ser queima-
do. Moradores chegaram a ouvir
gritos da vítima pedindo socorro.

Os militares foram acionados e
conseguiram conduzir quatro sus-
peitos desse ato bárbaro para o
Plantão de Polícia Civil do Coha-
trac onde tomaram as devidas pro-
vidências. Ainda segundo a polícia,
existe a possibilidade desse crime

ter ligação com o assassinato de
Cauê Mota, mas, está sendo inves-

tigado pela SHPP.

Execução
Também no dia 22 foi executado
dentro de uma oficina mecânica,
na Vila Passos, Jaime Costa Bertol-
do. A polícia informou que a vítima
reside no Gapara e estava na ofici-
na esperando terminar o conserto
do seu veículo. Em um determina-
do momento, passou pelo local o
faccionado “Menor Jhon” e chegou
a tirar foto da vítima.

Após alguns minutos, Menor
Jhon retornou e realizou a ação cri-
minosa. Jaime Costa foi baleada e
morreu ainda no local. Ainda houve
correria. Os populares ficaram com
receio de serem alvejados. Os mili-
tares realizaram rondas pelo bairro,

mas não conseguiram prender o sus-
peito, que fugiu de bicicleta.

Achado
O corpo de Ney Campos Azevedo,
de 34 anos, foi achado por popula-
res durante a manhã de domingo,
23, em uma área de matagal, loca-
lizada no Renascença. o corpo
apresentava marcas de tiros no
braço direito e o corpo foi removi-
do para o Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil está investigando
o caso. De acordo com a polícia, , a
vítima estava conversando com
três amigos quando foram ataca-
dos pelos bandidos. John Pereira
reagiu ao assalto e chegou a trocar
agressão com um dos criminosos,
mas,  foi o baleado.�

Divulgação

Os corpos das três vítimas assassinadas no final de semana foram levados para o  Instituto Médico Legal

Mundo

Trump alerta para fraude
na eleição, em convenção
Candidato à reeleição pelo Republicanos, Donald Trump repetiu a afirmação
de que a votação pelos correios pode levar a um aumento nas fraudes

CHARLOTTE 

O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, adotou um tom
firme em discurso aos republicanos
que apoiaram formalmente sua can-
didatura a um segundo mandato
nesta segunda-feira (24), alertando,
sem mostrar evidências, que ele po-
derá enfrentar uma “eleição frau-
dada” em novembro. 

Trump repetiu a afirmação de
que a votação pelos correios - uma
característica de longa data das elei-
ções norte-americanas, que deve ser
ainda mais utilizada durante a pan-
demia de coronavírus - pode levar a
um aumento nas fraudes. Especia-
listas independentes em segurança
eleitoral dizem que fraude eleitoral
é bastante rara nos Estados Unidos.

Trump falou em uma aparição
não programada no primeiro dia da
Convenção Nacional Republicana,
em Charlotte, na Carolina do Norte,
depois de receber votos suficientes
para obter formalmente a indicação
para enfrentar o rival democrata, o
ex-vice-presidente Joe Biden, nas
eleições de 3 de novembro.

“A única maneira que eles podem
nos tirar esta eleição é se for uma
eleição fraudada”, disse Trump na
convenção, que foi bastante redu-
zida devido à pandemia. “Vamos ga-
nhar esta eleição.”

Pandemia
Integrantes do Partido Republicano
estão se reunindo em meio a uma
pandemia que matou mais de
176.000 norte-americanos, eliminou
milhões de empregos e corroeu a
aprovação do presidente entre os
eleitores.

Como tem feito repetidamente,
Trump descreveu as respostas dos
Estados norte-americanos à pan-
demia de Covid-19 como total-

mente partidárias, decretando re-
gras de isolamento e outras medi-
das recomendadas por autorida-
des de saúde pública como
tentativas de influenciar a votação
em novembro.

“O que eles estão fazendo é usar
a Covid para roubar uma eleição”,
afirmou Trump. “Eles estão usando
a Covid para fraudar o povo norte-
americano -todo o nosso povo - de
uma eleição justa e livre.” �

MAIS 

Os familiares e amigos de
John Kennerson Pereira da
Rocha realizaram no
domingo (23), uma
manifestação na área do
Tirirical pedindo justiça pelo
crime de latrocínio (roubo
seguido de morte), ocorrido
no último dia 12, na
localidade. John Pereira foi
roubado e morto a tiros na
porta de sua residência, no
São Cristóvão.

Manifestação

SAIBA MAIS 

Democrata, o candidato
Joe Biden, de 77 anos, está
liderando a corrida contra
o republicano Donald
Trump, de 74, segundo
pesquisas de opinião.

Disputa



Em Alcântara
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional no Maranhão concluiu as obras de
recuperação e consolidação de ruínas integrantes do

conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade histórica
de Alcântara. As obras foram executadas pelo Governo
Federal. Estão inclusas as ruínas do Palácio do Negro,
Barão de Pindaré, Claustro do Convento do Carmo e da
Rua da Amargura. Toda a equipe do órgão está de
parabéns pelo excelente trabalho.

Inquérito sorológico
A Secretaria de Estado da Saúde realiza, na manhã de

hoje, coletiva de imprensa para apresentação dos
resultados do Inquérito Sorológico, realizado para avaliar
o cenário atual da pandemia no estado. O resultado do
mapeamento, realizado em parceria com a Universidade
Federal do Maranhão em municípios das 19 Regionais 
de Saúde, contribuirá para conhecer o estágio 
da infecção dos maranhenses pela Covid-19.

TVN mais ágil
Um dos compromissos de que a TVN nunca se afasta:

manter o contato e o diálogo bem próximos dos clientes
para atender com mais agilidade e qualidade a todas as
demandas. Para tal, a empresa dirigida por José Augusto
Diniz, oferece praticidade para o cliente encaminhar
solicitações sem sair de casa. Exemplo: para quem quer
pagar a conta mas não recebeu a fatura, basta acessar o
site www.tvn.com.br e logo encontrar a opção “gerar
boleto” informando apenas o CPF/CNPJ do (a) assinante.

Combate à corrupção
O desembargador Lourival Serejo, presidente do

Tribunal de Justiça do Maranhão, em parceria com o
Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público do
Maranhão e Tribunal de Contas do Estado, promoveu a
primeira reunião preparatória para o desenvolvimento das
ações da Frente Estadual de Combate à Corrupção.  O
objetivo é fortalecer e aumentar a eficiência das
instituições no combate a práticas ilegais nas eleições
municipais de 2020, atendendo aos anseios da população,
que tem manifestado nas ruas, total repúdio à corrupção.

Programa de Fitoterapia
O Herbário Ático Seabra, da Universidade Federal do

Maranhão, esclareceu, por meio do site da instituição,
que os medicamentos fitoterápicos do Programa de
Fitoterapia coordenado pela professora Terezinha Rêgo
não podem ser vendidos fora de lá. Razão pela qual as
vendas feitas em bairros, por terceiros, e em outros locais,
não são permitidas. O Herbário também ressaltou que
comercializa todos os seus produtos a preços justos e
condizentes com a produção.

Coroada nova Miss Brasil
Em uma das edições mais marcantes e imprevisíveis

dos últimos anos, a gaúcha Julia Gama, 27 anos, foi
coroada Miss Brasil 2020. Em razão da pandemia, as
etapas estaduais do concurso não ocorreram como é de
costume. Na noite da última quinta-feira, a organização
do evento divulgou quem seria a eleita em uma
cerimônia transmitida pelo YouTube.

Coroada nova Miss Brasil 2
A nova Miss foi escolhida a partir da avaliação de

fotos, vídeos e entrevistas por comissão técnica e jurados.
No currículo, a gaúcha já ostentava o título de Miss
Mundo Brasil 2014, e esteve entre as 10 candidatas
finalistas daquele ano. Depois, mudou-se para a China,
virou garota-propaganda de marcas asiáticas e realizou o
sonho de atuar. Julia Gama se comunica bem. Além do
português, ela é fluente em mandarim, espanhol e inglês.

Biomedicina é profissão em alta
A Biomedicina  assumiu um papel protagonista em

2020. Responsável por atuar em áreas como diagnóstico
laboratorial e pesquisa, foi por meio dos profissionais
biomédicos que o Brasil conseguiu sequenciar
rapidamente o genoma do coronavírus que circulava no
país. A ação foi preponderante para as medidas tomadas
no combate à doença. É por isso que essa profissão está
em alta. No Maranhão, uma das instituições 
que oferece é a Faculdade Florence.

Para escrever na pedra:
“As gotas da chuva abrem um buraco na 

pedra, não pela violência mas pela batida leve porém
insistente”. De Lucrécio.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

Tudo muito bonito no Parque do Bom Menino,
depois da reforma executada pela Prefeitura de São
Luís. Sem dúvida a reinauguração do Parque foi um
dos grandes tentos marcados pelo prefeito Edivaldo
Holanda Júnior. O local, após sofrer uma ampla

reforma e readequação, volta a ser uma das mais
importantes áreas de lazer de São Luís. A reforma
estrutural que foi realizada contemplou novo
mobiliário urbano, novo pórtico, nova iluminação,
drenagem, sinalização horizontal e vertical.

Parque 
do Bom
Menino

E M SUA RECENTE circulada por São Luís, a presidente do Movimento Mulheres Solidárias, com sede
em São Paulo, Ana Karin Andrade, aproveitou para discutir projetos e parcerias com nomes
influentes da cidade, como o presidente da Associação Comercial do Maranhão, Cristiano Barroso

Fernandes e o vice-presidente da mesma entidade, médico e empresário Fernando França, 
com os quais se reuniu para almoço no Cabana do Sol

A melhor
homenagem

Os jornais costumam ter
prontos obituários de pessoas
famosas na política, na literatura e
nas artes que possam morrer a
qualquer momento. Mesmo tendo
88 anos e episódios recentes de
internações em hospitais, a morte
do ex-vereador, ex-deputado
estadual e ex-prefeito Sálvio Dino,
parece ter pego a todos de
surpresa. Simplesmente porque 
o veterano político e escritor 
ainda estava em atividade.

Ontem, quando o governador
Flávio Dino, seu filho primogênito,
usou as redes sociais para
comunicar o falecimento desse
estimado amigo, a notícia
reafirmou em mim uma certeza de
que a melhor homenagem que
podemos fazer a quem se foi é
manter-se vivo, mil modos de
cultivo da sua presença constante.

O canto não se entrega a quem
lhe faz sombra. Seja a morte o que
for, nada pode contra a prova 
dos nove: a esperança.

Vaga na Academia
Há um movimento forte 

entre os acadêmicos para
convencer o governador Flávio
Dino a entrar para a Academia
Maranhense de Letras na vaga
deixada pelo pai, Sálvio Dino.

O nome de Flávio, cuja bagagem
intelectual é indiscutível, começou
a ser ventilado para uma eleição
consensual na tarde de ontem e
logo alcançou um significativo
número de membros da 
Casa de Antônio Lobo.

Sálvio Dino entrou para a AML
em julho de 1999, ocasião em que
foi recebido por seu compadre e
companheiro de muitas jornadas
políticas, Benedito Buzar.  

A contradição 
e a paz

Boa parte do planeta celebrou o
anúncio de que os Emirados
Árabes Unidos e Israel
encaminharam um acordo de paz.

O padrinho da iniciativa,
Donald Trump, aproveitou a
notícia para turbinar sua
campanha à reeleição, embora os
extremistas de ambos os lados
tenham reclamado, e muito.

Sem guerra e tensão, os
discursos radicais se esvaziam. O
combatente precisa de um inimigo.
O terrorista se esfarela sem um
outro lado para aniquilar.

Não resta dúvida de que
qualquer iniciativa no sentido da
construção da paz é positiva

A contradição... 2
Vale realçar que isso 

não impede a reflexão sobre um
aspecto praticamente desprezado
nas análises e nas celebrações
sobre esse novo momento
geopolítico das relações entre
árabes e israelenses: os Emirados
Árabes Unidos são formados por
ditaduras, famílias donas 
de países nos quais a liberdade 
não passa de miragem.

De repente, parece que isso não
tem mais importância. E 
deveria ter.

Regimes totalitários devem ser
condenados, sempre. Mesmo que,
no tabuleiro das relações
internacionais, muitas vezes a
estabilidade seja mais valorizada
do que a democracia.

Se essa nova paz servir para
terminar com a opressão, aí, sim,
poderá ser chamada de paz.

O Estado do Maranhão São Luís, 25 de agosto de 2020. Terça-feira 11ALTERNATIVO
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“Eles têm razão,
sou vampira e
durmo no formol.
As pessoas querem
um creminho, uma
explicação, né?
Mas a verdade é
que sou
disciplinada”

Sophie Turner resolveu levar um objeto das filmagens de Game of
Thrones para a decoração de casa de R$80 milhões adquirida
recentemente com o esposo Joe Jonas. O item escolhido é uma
lembrança do final da personagem Sansa Stark na produção da
HBO. Em postagem nos Stories do Instagram, Sophie postou uma
foto do trono de Sansa como Rainha do Norte. “Bem-vindo ao lar”,
escreveu na legenda. A peça de madeira, exibida na temporada
final da série, tem o logo da casa Stark esculpido. O final da
personagem nos livros de George R. R. Martin ainda é
desconhecido. O autor está na fase final de escrita do sexto volume,

Sophie
Turner levou
trono de
Game of
Thrones 
para casa 

Quem paga plano de saúde
comemorou: a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) decidiu, na
noite de sexta-feira, suspender
reajustes de planos de saúde por
120 dias, de setembro a dezembro
deste ano.

No assunto: foram travados os
aumentos para todos os tipos de
planos, como individuais, familiares,
coletivos, empresariais e por
adesão, independentemente do
número de segurados.

A propósito: os valores de planos
reajustados antes de setembro, no
entanto, não serão revistos. A
decisão deixou margem para manter
o aumento, caso o contratante
prefira.

Para quem precisa trabalhar e
não tem com quem deixar os filhos,
a volta às aulas é uma solução, em

muitos casos, menos arriscada do
que deixar as crianças sozinhas ou
amontoadas em algum vizinho.

Para quem consegue cuidar das
crianças em casa, a volta às aulas
presenciais será um pesadelo
desnecessário. Deixar que cada
cuidador opte se levará os filhos ou
preferirá esperar não resolve o
problema.

O fim de semana foi de praias
cheias na capital. Mas a novela da
balneabilidade tem sido um
empecilho a quem se dirige à orla
para tomar aquele refrescante
banho de mar.

Tudo indica que a apresentadora
Xuxa vai mesmo voltar para a Rede
Globo. Foi na emissora que a gaúcha,
muito bem assessorada pela
maranhense Marlene Matos,
alcançou o estrelato, tornou-se

milionária e recebeu a coroa de
Rainha dos Baixinhos.

Muita gente em São Luís
lamentou o falecimento, em São
Paulo, no fim de semana, do
empresário Márcio Ribeiro,
fundador do antigo Colégio Meng,
que deu origem ao Ceuma. Márcio
também atuou na política como
filiado ao PMDB maranhense.

Hoje em dia, uma campanha
eleitoral não vale mais tanto pelo
que o candidato diz nos seus
discursos, mas, sim, pelo que se
espalha anonimamente nas redes
sociais.

Eles são bem-vindos, mas
mesários voluntários com mais de
65 anos serão convidados a assinar
um termo de ciência sobre os riscos
de trabalhar nas eleições de
novembro.

PAULA TOLLER, cantora
Sobre a aparência sempre
jovem aos 58 anos

Foto/Divulgação
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Lula, Sarney, 
Zé Reinaldo e  
Roseana
lamentam a morte 
de Sálvio Dino 

Cientistas relatam 
primeiro
caso de reinfecção 
de coronavírus
no mundo

Com investimentos 
privados, Governo 
Federal espera 
duplicar malha 
ferroviária em 10 anos 

Cotação – Comercial C. R$ 5,5912 | V. R$ 5,5942 – Turismo C. R$ 5,57 V. R$ 5,91 – Euro C. R$ 6,5997 V. R$ 6,603 - Libra C. R$ 7,316 | V. R$ 7,3177 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Baixamar   – 5:33 0,6 m 1ª  – Preamar  – 11:37 5,1 m| 2ª Baixamar   –17:55 1,1 m | 2ª  – Preamar   -23:57 5,1 m
Loteria – Quina –5348 (24/08/2020)–39-53-55-58-78| Lotofácil –2019 (24/08/2020)  01-03-05-06-08-09-10-11-14-17-18-20-23-24-25| 

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

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

PÁG. 9

DEPOIS DO SINISTRO DO PUNTA DEL ESTE, CONDOMÍNIOS 
DE SÃO LUÍS PASSAM POR VISTORIA DOS BOMBEIROS

  PÁG. 12 INFORME JP – PÁG. 3 PÁG. 12PÁG. 2

Morre Kleber 
Moreira, 
decano 
da advocacia 
maranhense

“Brasileiro só fecha a porta depois de roubado”

O desembargador Lourival Serejo, presidente do Tribunal de Justiça, em parceria com o TRE/MA, Ministério Público estadual e Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), comandou, nessa segunda-feira (24), reunião preparatória para o desenvolvimento das ações da Frente Estadual de Combate à Corrupção.  
O objetivo é fortalecer e aumentar a eficiência das instituições no combate a práticas ilegais nas eleições municipais de 2020.  PÁG. 9

Lourival Serejo com os comandos do TCE, MPE e MPE na reunião de combate à 
corrupção

PODERES LANÇAM 
FRENTE CONTRA
CORRUPÇÃO E 
ILEGALIDADE
NAS ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS DO MA

Moradores da área do Centro e de outros 
bairros da capital aproveitaram o domingo 
(23), dia seguinte à reinauguração do 
Parque do Bom Menino, para visitar e 
conferir as novidades de um dos mais 
famosos espaços públicos de lazer e práticas 
de esporte do Centro de São Luís. 

PÁG. 11

Reinaugurado
por Edivaldo, 
“Bom Menino”
volta a ser 
importante área 
de lazer da cidade

Completamente reformado, Parque do Bom Menino voltou a ser uma 
opção de lazer no centro de São Luís

Morre Sálvio Dino, pai do
Governador do Maranhão
Flávio Dino recebe inúmeras 
manifestações de pesar e 
solidariedade pela morte de seu pai

O advogado e jornalista Sálvio Dino, pai do governador 
Flávio Dino, morreu no início da manhã desta segunda-
feira (24), vítima de complicações causadas pelo novo 
coronavírus (Covid-19). Ele tinha 88 anos e estava 
em tratamento na Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI) do Hospital Carlos Macieira, em São Luís. 

PÁG. 5

Corpo de Sálvio Dino foi sepultado às 11h, no 
cemitério Parque da Saudade, no Vinhais

CONGRESSO ALÉM DA PANDEMIA
Bancada do MA indica taxação de grandes fortunas, geração de
empregos, cadastro de estupradores e auxílio a micro empresas
Propostas para gerar empregos e renda, taxação de grandes 
fortunas, Cadastro de Estupradores, auxílio emergencial a 
micro e pequenas empresas, os novos marcos regulatórios 
do gás natural e do setor ferroviário, reformulação do 

sistema tributário nacional. Estes são alguns temas 
sugeridos pela bancada federal do Maranhão para serem 
desengavetados e colocados na pauta de votação do 
Congresso Nacional neste segundo semestre. PÁG. 7
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A trajetória de 
Sálvio Dino
Sálvio Dino Jesus de Castro e 
Costa, nascido em 5 de julho 
de 1932, na cidade de Grajaú, 
no Maranhão. Advogado, po-
lítico, membro da Academia 
Maranhense de Letras e 
da Academia Imperatrizense 
de Letras, foi deputado esta-
dual (1963–1968, 1975–1979), 
prefeito de João Lisboa (1989–
1993, 1997–2001). Sálvio é 
pai de quatro filhos, do seu 
casamento com Rita Ma-
ria: Nicolao Dino, o governa-
dor Flávio Dino, o advogado 
Sálvio Dino Júnior e Saulo 
Dino (o mais novo), filho de 
Dona Iolete Aranha de Castro 
e Costa, atual esposa.
Fez o curso secundário no Co-
légio de São Luiz, da capital 
maranhense, e bacharelou-se 
em Ciências Jurídicas e So-
ciais pela Faculdade de Direito 
de São Luís, onde participou 
de movimentos estudantis e 
literários.
Ingressou muito jovem no 
jornalismo, como revisor e re-
pórter dos Diários Associados. 
Advogado, atuou em numero-
sos júris populares no interior 
e na capital do Estado, e foi o 
autor do projeto de criação, no 
interior maranhense, da pri-
meira Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil- Seção 
do Maranhão, núcleo instalado 
em Imperatriz, do qual foi 
conselheiro.
Líder estudantil, foi atuante 
membro da União Maranhense 
dos Estudantes Secundários-
-UMES; pertenceu ao Parla-
mento Escola da Faculdade 
de Direito e foi eleito orador 
oficial do Centro Acadêmico 
Clodomir Cardoso, da referida 
instituição de ensino superior.
Vocacionado para as ativida-
des políticas, elegeu-se, em 
1954, vereador de São Luís, 

e, em 1962, conquistou seu 
primeiro mandato de depu-
tado estadual, sendo cassado 
em 1964, sob a acusação de 
atividades subversivas. De 
volta à Assembléia Legislativa 
do Estado, foi distinguido, 
em 1977, pelo Centro Social 
Estudantil Maranhense, com o 
título de Melhor Deputado Es-
tadual desse ano. Foi prefeito 
municipal de João Lisboa-MA 
em 1989 e 1997.
Presidente, por dois mandatos, 
da Associação dos Municípios 
da Região Tocantina-AMRT e 
da Associação dos Municípios 
do Sul do Maranhão-AMSUL, 
exerceu diversos cargos em 
comissão no Governo do Esta-
do do Maranhão. Foi mem-
bro fundador da Academia 
Imperatrizense de Letras e seu 
vice-presidente em 1991/92.
Sálvio Dino foi diagnosticado 
com COVID-19 na cidade de 
Imperatriz. Posteriormente, 
encontrando-se em estado 
grave, foi transferido para o 
Hospital Carlos Macieira, em 
São Luís, onde faleceu nessa 
segunda-feira, 24, devido a 
complicações causadas pela 
doença. (COM INFORMAÇÕES DO 
FACEBOOK DE ADRIANO NASCIMENTO, 
PRÉ-CANDIDATO A VEREADOR EM 
JOÃO LISBOA)

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“A felicidade não se resume na ausência 

de problemas, mas, sim, na sua 
capacidade de lidar com eles”.

(Albert Einstein)

Sobe
O Tribunal de Justiça do Mara-
nhão, Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE/MA), Ministério Público do 
Maranhão (MPMA) e Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) desen-
volveram parceria para ampliaras 
ações da Frente Estadual de 
Combate à Corrupção. O objetivo 
é fortalecer e aumentar a eficiên-
cia das instituições no combate 
a práticas ilegais nas eleições 
municipais de 2020, atendendo 
aos anseios da população.
 
Desce
Uma mulher morreu após o 
carro em que ela estava sair da 
pista e colidir com uma árvore, 
em acidente registrado na noite 
desse domingo, 23, às margens da 
BR-010, em Governador Edison 
Lobão/MA. Ela viajava como 
passageira e faleceu no local, en-
quanto o condutor do veículo foi 
socorrido com vários ferimentos, 
porém consciente. 

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia

• O Correios será expurgado, seja 
pela privatização ou pelo mer-
cado. Ninguém aguenta ficar na 
dependência de uma empresa que 
presta um péssimo serviço e não 
tem compromisso com o cliente. 
@dimacgarcia

• Haverá um dia em que o Brasil 
terá que ter vários verbetes num 
dicionário de história geral, se 
isto ainda existir: o dicionário de 
história. Sabem porquê? Porque 
no Brasil políticos e imprensa 
disputam, acuradamente, quem 
está mentindo mais nestas últimas 
décadas. @ClaudioPavao

• Um total de zero pessoas está 
chocado com o linguajar do Presi-
dente. @HugoAg0g0

• Tantas pessoas e animais preci-
sando de ajuda e você aí tentando 
agradar Deus dando dinheiro 
para líder religioso pilantra @
ajulysantos

• É filho de político que trabalha 
como veterinário e enriquece.É 
esposa que enriquece vendendo 
Avon. É filho de político que abre 
uma franquia de chocolate que 
rende mais que qualquer coisa.É 
esposa que recebe R$ 89 mil de 
um assessor.Os ronaldinhos do 
investimento. @PriscilaaNeri

• “Quando pega num bundão de 
vocês, a chance de sobreviver é 
bem menor.”Jair Bolsonaro, falan-
do sobre o coronavírus.Me digam 
se um sujeito dessa laia merece 
algum respeito. @JoselitoMuller3

• Rachadinha é crime de bandido 
pé de chinelo.O PT era melhor 
nisso, sujava-se gordo.

O chefe pergunta para o empre-
gado:
- Você acredita em vida depois da 
morte?
O empregado responde:
- É claro que não, chefe. Não 
existem provas disso, pois nunca 
alguém voltou para provar que 
está do outro lado.
E o chefe diz:
- Pois é, mas você está muito en-
ganado! Ontem, depois que você 
saiu mais cedo para o funeral do 
seu tio, ele veio aqui te procurar.

O nosso abraço desta terça-feira 
vai para o cantor, compositor, 
produtor e videomaker maranhen-
se, Michael Mesquita, que lança 
seu mais novo trabalho, o EP 
“Enquanto a Tempestade Passa”. 
As sete faixas foram gravadas 
durante a quarentena, refletindo 
o momento atual, e podem ser 
conferidas nas plataformas Palco 
MP3 e Sua Música. Sucesso!

Moradores e lideranças do Mara-
canã e bairros próximos, todos da 
zona rural, realizaram um grande 
encontro no domingo (23), na 
LL Eventos, no Maracanã, para o 
lançamento das pré-candidaturas 
de Ivaldo Rodrigues (PDT) a 
vereador e de Neto Evangelista 
(DEM) a prefeito de São Luís.
Compromisso
Neto Evangelista durante a sua 
fala firmou um compromisso. 
Disse que como prefeito dará 
continuidade ao trabalho desen-
volvido por Ivaldo na Semapa, de 
estímulo aos pequenos produtores 
e de realização da Feirinha de São 
Luís. Neto também falou das suas 
ideias para a educação, saúde, tu-
rismo e de como é possível cuidar 
das pessoas para lhes dar melhor 
qualidade de vida.
Neto recebeu do Sr. Silva, pro-
dutor rural, um documento com 
reivindicações para a zona rural 
de São Luís. Ele também ouviu 
solicitações da conselheira tutelar 
Cilene Pires, específicas para a 
zona rural, como implantação de 

escolas comunitárias, reforma das 
UEBs, criação de creches, sede 
própria para o Conselho Tutelar, e 
implantação de mais escolas para 
atender à demanda dos moradores 
dos quatro núcleos residenciais do 
Minha Casa, Minha Vida implan-

tados na área rural.
“Através do Ivaldo assumimos o 
compromisso com você. Não só 
por isso, mas pela sua vontade de 
fazer e competência já demons-
trada. Vamos caminhar juntos!”, 
afirmou a líder Cilene Pires.

Neto Evangelista e Ivaldo Rodrigues 
reúnem lideranças na zona rural

As ferrovias brasileiras podem ter 
um outro cenário em 2030. Isso 
porque o Governo Federal espera 
duplicar a malha ferroviária do 
país em 10 anos, contanto com a 
participação da iniciativa privada 
por meio do Programa de Parceria 
de Investimentos (PPI). Atualmen-
te, o modal ferroviário correspon-
de a 15% da matriz de transporte 
do Brasil e o plano do Executivo é 
chegar a 30% ainda nesta década.
A expansão da malha tem relação 

direta com o agronegócio, já que 
um dos objetivos é reduzir o custo 
e melhorar a eficiência logísti-
ca do setor, que hoje depende 
basicamente do modal rodoviário. 
A ideia é conectar as ferrovias aos 
portos brasileiros.
“A primeira grande vitória foi ano 
passado, o leilão da ferrovia Nor-
te-Sul. Tivemos uma ferrovia que 
foi vendida com 100% em cima 
do valor de outorga, por R$ 2,7 bi, 
e que está gerando investimento 

de R$ 2,8 bi. Essa obra hoje está 
em andamento, uma concessão 
que está indo de Porto Nacional 
(TO) a Estrela d’Oeste (SP). No 
final das contas, essa ferrovia 
pronta proporciona uma ligação 
do porto de Itaqui (MA) ao porto 
de Santos (SP). Vamos começar a 
ver containers saindo de Santos e 
indo em direção ao Centro-Oeste 
brasileiro e vice-versa”, expli-
cou o Ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes. (BRASIL 61)

Com investimentos privados, 
Governo Federal espera duplicar 
malha ferroviária do país em 10 anos

Duarte Jr realiza novo diálogo com 
educadores de todas as redes de ensino
O deputado estadual e pré-can-
didato à Prefeitura de São Luís 
Duarte Jr (Republicanos), mais 
uma vez, promoveu um encontro 
para dialogar sobre educação. 
O evento contou com diversos 
atores da área, como professores 
das redes pública e privada, além 
de pais de alunos e militantes em 
prol das urgentes melhorias que 
envolvem o tema.
Com o intuito principal de ouvir 
os educadores e formular um 
plano de propostas a partir de 
suas sugestões, o momento serviu 
para tratar de questões como 
ampliação do ensino integral, 
informatização das escolas, 
capacitação, melhor remuneração 
para os profissionais, melhorias 
na educação infantil, além de 
saneamento básico nas escolas e 
creches da rede municipal.
Preocupados com a deficiência da 
rede municipal de ensino, profis-
sionais da rede estadual e privada 
também tiveram ativa participa-
ção, com perguntas, sugestões, 
depoimentos, todos com o desejo 
de ver a educação oferecida em 
São Luís começar a ser transfor-
mada em um futuro próximo. 
A psicopedagoga institucional 
Daniele Saraiva relatou diversos 
problemas que acompanha, inclu-
sive nesse período de pandemia, 
em que professores sem familia-
ridade com tecnologia precisaram 

se reinventar, para ministrarem 
aula a distância, por exemplo, e 
manifestou a confiança que tem 
na trajetória de Duarte.
Também professor e tendo como 
prioridade a educação em uma 
possível gestão na Prefeitura 
de São Luís, Duarte ratificou o 
compromisso com a área.
Duarte também disse que são 
muitos os desafios.
Sempre ao falar das propostas 
que tem para São Luís, em caso 
de assumir a Prefeitura a partir de 
2021, Duarte Jr ratifica o compro-
misso prioritário com a educação. 
Nesse mais recente diálogo, ele 

voltou a reiterar a urgência que 
se deve ter com essa área e, de 
forma coletiva com os participan-
tes, traçou algumas propostas e 
apresentou outras. Entre elas:
• Destinação de 50% do orçamento 
arrecado pela Prefeitura de São Luís 
para investir em educação e saúde.
• Formação continuada por meio 
de cursos de pós-graduação e 
mestrado.
• Escola em tempo integral, com 
promoção de esporte, ciência, 
cultura.
• ProUni Municipal, para 
financiar o ingresso ao ensino 
superior.

Cerca de 40% das empresas no 
Brasil não têm acesso ao mercado 
de crédito, afirma Ipea
Cerca de 40% das empresas no Bra-
sil não têm acesso ao mercado de 
crédito. É o que aponta a 63ª edição 
do Boletim Radar — Tecnologia, 
Produção e Comércio Exterior, 
publicado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
Uma das conclusões dos pesqui-
sadores envolvidos no estudo é 

de que o acesso ao mercado de 
crédito no país é muito restrito na 
comparação com outros países, 
o que impede que as empresas 
aumentem sua produção. Além 
disso, eles apontam que graças a 
essa dificuldade, muitas empre-
sas fecharam por causa da crise 
econômica que a pandemia da 

Covid-19 causou. 
O Radar do Ipea é composto por 
seis artigos e traz debate sobre 
temas como mercado imobiliário, 
riscos de crédito, acesso a crédito 
agrícola, e poder de mercado do 
setor financeiro nacional frente 
ao setor industrial brasileiro. 
(BRASIL 61 )

Líder do PSB quer derrubar 
norma da PF que dobrou limite 
de armas por pessoa
O líder do PSB na Câmara, 
deputado Alessandro Molon 
(RJ), apresentou ontem, 24, um 
projeto de decreto legislativo para 
derrubar a instrução normativa 
da Polícia Federal que afrouxou 
trâmites para concessão de 
registros de armas de fogo e 
ampliou o limite de armamentos 
por pessoa. 
No texto, o parlamentar sustenta 
que o dispositivo extrapola seu 
poder de regulamentar ao alterar 
limites estabelecidos no Estatuto 
do Desarmamento. 
“Para além da inovação, a 
instrução vai de encontro ao 
espírito da Lei ao invés de garantir 
sua fiel execução”, argumenta 
Molon.
Os projetos de decreto legislativo 
são aprovados por maioria simples 
de votos e viram lei sem precisar 
passar pela sanção do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
que defende o uso de armas pela 
população.
A instrução normativa contestada 
pelo deputado foi formalizada 
pela Polícia Federal na última 
quinta, 20, para regulamentar um 
decreto do governo, publicado 
em maio do ano passado, que já 
previa a concessão do registro de 
até quatro armas por pessoa. Além 
de dobrar o limite para aquisição 
de armamentos, a norma também 
amplia para dez anos a validade 
de inscrição das armas, diminui 
a exigência de documentos para 
emissão do cadastro e elimina a 
necessidade de observar intervalos 
entre os pedidos de registro.
A instrução autoriza ainda o 
treinamento mensal, no lugar do 
semestral, a quem tiver arma de 
fogo, ‘com a possibilidade de 
utilização do armamento pessoal’, 
e flexibiliza o deslocamento para 

prática de tiro ou conserto do 
equipamento de duas para 12 
vezes por ano (uma vez por mês).
A corporação sustenta que 
o objetivo da medida é 
‘desburocratizar’ o posse e porte 
de armas no País.
Principais pontos da Instrução 
Normativa 174:
Autorização para aquisição de até 
quatro armas de uso permitido;
Ampliação do prazo de validade 
do registro para dez anos;
Fim da exigência de documentos 
já existentes em sistemas da PF;
Acompanhamento pela internet 
de todo o processo de aquisição, 
registro e porte de armas;
Autorização de treinamento 
mensal, no lugar do semestral, 
aos cidadãos que possuem arma 
de fogo, com a possibilidade de 
utilização de armamento próprio;
Liberação de deslocamentos 
com armas para treinamento ou 
conserto 12 vezes ao ano (uma 
por mês);
Policiais penais (agentes 
penitenciários, carcereiros) 
passam a ter as mesmas 
prerrogativas dos demais policiais;
Guardas de cidades de 50 a 500 
mil habitantes ganham autorização 
para portarem armas fora de 
serviço;
Flexibilização da consulta de 
antecedentes com o fim da 
exigência de apresentação de 
certidão negativa, substituída 
por declaração, que comprove 
ausência de inquéritos policiais 
ou processos pelo solicitante de 
registro;
Reavaliação (psicológica e 
técnica) de policiais aposentados, 
antes obrigatória a cada cinco 
anos, passa a ser feita em 
intervalos de dez anos. (PORTAL 
TERRA) 

Neto Evangelista com Ivaldo Rodrigues e moradores e lideranças do 
Maracanã e bairros próximos, no encontro no domingo

Duarte Jr promoveu novo um encontro para conversar sobre 
educação
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A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público, que RECEBEU 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 17/08/2020, a Licença de 
Operação - LO, para Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, conforme Processo nº 206371/2019/SEMA, a ser 
localizada no Município de Barreirinhas-MA

São Luís, 19 de agosto de 2020.
ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos-EMARL

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

140,00

Condomínios sem risco

Prédios residenciais de São Luís passam 
por vistoria do Corpo de Bombeiros
LUCIENE VIEIRA

Nessa segunda-feira (24), cerca 
de 50 construções verticais de 
moradia, em São Luís, teriam 
sido verificadas pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão 
(CBMMA). O major Lisboa, que 
é chefe da seção de Comunicação 
do CBMMA, informou que 
os condomínios precisam ter 
um plano de segurança contra 
incêndio, que atenda às exigências 
do órgão, o chamado Certificado 
de Aprovação. Na semana 
passada, um apartamento pegou 
fogo no condomínio Punta Del 
Este, no Calhau, sendo que esta 
documentação do local está 
vencida desde 2018. 
O processo para obtenção deste 
certificado seria parecido com 
o da autovistoria predial, na 
qual cabe ao condomínio buscar 
a regularização e informar ao 
órgão competente. O responsável 
legal – geralmente o síndico – 
deve chamar um engenheiro ou 
empresa credenciada ao Corpo 
de Bombeiros e do Conselho 
Regional de Engenharia (Crea-
MA) para apresentar o plano de 
segurança da edificação, a partir 
das exigências do CBMMA. 
Já a verificação da validade 
do certificado, além de outras 
peculiaridades, deve ser 
administrada pelos síndicos, uma 
vez que são eles quem responde 
civil e criminalmente em casos 
de tragédia.Um dos agravantes 
mais recorrentes nos prédios 
residenciais, segundo o major 
Lisboa, é o vandalismo, no que 
compete aos roubos de itens de 
segurança, como, por exemplo, 
furtos de lâmpadas da iluminação 
de emergência.
“É importante frisar que o gestor 
é responsável por verificar 
a validade do certificado de 

aprovação, mas, ele precisa 
também manter os equipamentos 
de combate a incêndios em 
funcionamento. Não adianta o 
documento estar válido, e na 
prática o sistema que evita uma 
tragédia ter falhas”, destacou 
Lisboa. 
De acordo com o major, as 
vistorias realizadas ontem fazem 
parte da agenda anual da Diretoria 
de Atividades Técnicas (DAT), do 
Corpo de Bombeiros. “Durante a 
pandemia de Covid-19 tivemos 
uma diminuição no número de 
inspeções, mas estas ações já 
estavam no nosso planejamento, 
independentemente do ocorrido no 
Punta Del Este”, informou Lisboa. 
Os 50 empreendimentos visitados 
ontem pelo Corpo de Bombeiros 
estão nos bairros Península, 
Renascença 1 e 2, Calhau e Ponta 
do Farol. O major explicou que 
entre os itens avaliados estão 
a capacidade de brigada de 
incêndio do prédio, anotação 
de responsabilidade técnica de 
instalação de gás, para certificar 
de que não há vazamento, e o 
sistema de combate adequado, 
com hidrantes, sinalização de 
emergência, e portas corta-fogo.  
Também avalia-se a abrangência 

do grupo gerador, para comprovar 
se o aparelho do condomínio 
funciona corretamente e se a 
escada pressurizada está em dia.
“Cada edificação exige uma 
série de elementos de segurança. 
Verificamos desde a acessibilidade 
às viaturas de combate ao 
incêndio, quanto a presença 
de elementos no controle do 
fogo: extintores, sprinklers 
(chuveiros automáticos), alarme 
e iluminação”, destacou Lisboa. 
Segundo o major, nos casos em 
que há irregularidades, o Corpo de 
Bombeiros notifica os síndicos.
FAROL DA ILHA
Um dos condomínios 
inspecionados ontem foi o Farol 
da Ilha, localizado na Avenida 
dos Holandeses, na Ponta do 
Farol.Neste prédio, o major 
Lisboa disse ter encontrado 
algumas irregularidades. 
“Não é oficial, mas                                            
adiantando de forma geral, 
digo que fizemos um teste de 
mangueira, e a bomba não 
entrou, isto é um problema 
grave, na Torre 1, sendo que 
o Farol da Ilha tem dez torres. 
Faltam lâmpadas no sistema de 
iluminação de emergência, e o 

alarme de incêndio não chegou 
ao 15º pavimento de uma torre”, 
informou. 
Apenas no fim dessa segunda-
feira, é que o Corpo de Bombeiros 
teria um balanço de como foi a 
operação, e se ela se estenderá. 
PUNTA DEL ESTE
O condomínio Punta Del Este 
estava com o Certificado de 
Aprovação vencido, quando 
o apartamento pegou fogo na 
última quarta-feira (19). Ao 
Jornal Pequeno, o major Lisboa 
informou que certamente o Corpo 
de Bombeiros não vistoriou o 
Punta Del Este em 2019. “Porém, 
é o gestor quem deve se preocupar 
com a emissão do documento, e 
a renovação do prazo de validade 
do Certificado de Aprovação. O 
responsável pelo condomínio 
precisa requerer na DAT”, 
informou Lisboa. 
O major garantiu que o CBMMA 
está apto para atender a 
qualquer ocorrência de fogo, no 
Maranhão. “Estamos com cinco 
caminhões autobomba tanque 
em pleno funcionamento. Na 
última ocorrência, recebemos 
informações de que estava 
faltando água nas mangueiras dos 
bombeiros para apagar o fogo, mas 
isto não é verdade. Tivemos no      
incêndio Punta Del Este quase 50 
mil litros de água disponíveis na 
operação, e não utilizamos todo o 
conteúdo”, disse o major. 
Lisboa informou que a perícia 
deste incêndio tem 30 dias 
para sair, mas é certo que sairá 
antes. “Identificamos problema 
nas bombas que dão pressão 
nas mangueiras. Ao acoplar as 
mangueiras, o sistema deve ser 
pressurizado automaticamente, 
e isto não ocorreu. Havia 
água, mas não houve pressão. 
Logo, o combate ao fogo foi 
comprometido”, concluiu Lisboa. 

O desembargador Lourival Serejo, 
presidente doTribunal de Justiça 
do Maranhão – em parceria com 
o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE/MA), Ministério Público 
do Maranhão (MPMA) e Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) – 
promoveu, nesta segunda-feira 
(24), às 10h, no Gabinete da 
Presidência, reunião preparatória 
para o desenvolvimento das ações 
da Frente Estadual de Combate à 
Corrupção. 
O objetivo é fortalecer e aumentar 
a eficiência das instituições 
no combate a práticas ilegais 
nas eleições municipais de 
2020, atendendo aos anseios da 
população, que tem manifestado 
nas ruas, total repúdio à 
corrupção.
O presidente do TJMA, 
desembargador Lourival Serejo, 
explicou sobre a importância 
de se formar uma frente contra 
a corrupção no Estado com 
“as instituições que cuidam 
da idoneidade, da seriedade, 
vigilância e legalidade de todos”.
Desembargador Lourival Serejo 
afirmou que as instituições estarão 

atentas às infrações e deslizes 
de gestores públicos e, com 
relação à Justiça Estadual, dando 
prioridade aos processos judiciais 
que chegam ao Tribunal, relativos 
à improbidade administrativa 
e processos de crimes contra a 
administração pública. “Estamos 
empenhamos em combater a 
corrupção, com as forças e as 
armas que temos, que são as 
armas da legalidade”, concluiu.
Para o presidente do TRE, 

desembargador Tyrone Silva, 
a iniciativa do presidente do 
TJMA, desembargador Lourival 
Serejo, é salutar e proporciona 
a união de forças em combate à 
corrupção. “Essa conjugação de 
esforços e propósitos combaterá 
esse mal que repudiamos, que 
é a corrupção, a malversação 
do dinheiro público, os 
comportamentos ofensivos à lei 
e ao erário. Estamos firmando 
estabelecer o mesmo ideal, vamos 

envidar todos os esforços para 
combater a corrupção”, frisou.
O procurador-geral da Justiça 
do Maranhão, Eduardo Jorge 
Nicolau, explicou que “com essa 
ação, nossa eleição será mais 
limpa, mais transparente e segura 
para todo cidadão maranhense”. 
O procurador informou que está 
enviando requerimento para pedir 
os processos que tramitam no 
TJMA, para dar andamento tanto 
aos mais recentes, quanto aos que 
já estão em tramitação.
Para o conselheiro-substituto 
Antonio Blecaute (representando 
o presidente do TCE, Raimundo 
Nonato de Carvalho Lago 
Júnior), o encontro é de maior 
importância para o momento 
crucial das eleições municipais. 
“O Tribunal de Contas tem um 
papel importante institucional, 
no sentido de informar à Justiça 
Eleitoral, em todas as eleições, a 
relação dos gestores que tiveram 
contas julgadas irregulares. Isso 
para subsidiar a decisão da Justiça 
Eleitoral, no sentido de deferir ou 
não o registro de candidatura”, 
explicou.

Lourival Serejo lança frente de combate 
à corrupção com TRE, MP e TCE

A Frente Estadual de Combate à Corrupção visa combater práticas 
ilegais nas eleições

Homens do Corpo de Bombeiros avaliam sistema de combate a 
incêndio de condomínio vistoriado ontem (24)
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de 
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em 
orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em 
desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.     ROMANOS 13:12-14

AIDÊ ROCHA

Uma briga entre membros de 
facções criminosas terminou 
com dois mortos, nas noites de 
sexta-feira (21) e sábado (22), nos 
bairros do Angelim e Bequimão, 
em São Luís. Uma das vítimas 
chegou a ter o corpo carbonizado e 
jogado em um matagal. 
A primeira execução foi de um 
jovem identificado como Cauê 
Vicente Mota Coelho, de 18 
anos. Ele foi morto na Rua da 
Paz, próximo ao condomínio 
Pedra Caída, no Angelim, por 
dois suspeitos que chegaram em 
um veículo Fiat, de cor branca, já 
atirando. Cauê morreu no local, 
após ser atingido em várias partes 
do corpo. 
No dia seguinte, segundo 
levantamentos feitos pela da 
Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP), 
tentando confrontar os rivais 
e vingar a morte do amigo, 
Arinelson Campos Barreto, de 18 
anos, também acabou assassinado, 
no bairro do Bequimão, em 

uma localidade conhecida como 
Poeirão. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a vítima foi 
cercada e agredida por vários 
membros de facção. Arinelson foi 
morto com requintes de crueldade. 
Ele levou tiros, facadas, teve 
parte do corpo queimada e foi 
abandonado em um matagal atrás 
da Associação dos Moradores do 
bairro.   
Ambas as vítimas, de acordo com 
a PM, seriam integrantes de uma 
facção criminosa da capital. A 
SHPP segue investigando o caso. 
QUATRO PRESOS   
Depois da morte na noite de 
sábado (22), policiais militares do 
Batalhão de Choque prenderam 
quatro pessoas suspeitas de 
participação no crime. O grupo 
estava em um apartamento no 
Poeirão, também conhecido 
como Carandiru, que é uma 
construção abandonada numa 
região conhecida como Península 
do Ipase. 
Os capturados foram identificados 

como Carlos André de Jesus Silva, 
Thalysson Penha Cantanhede, 
Jheizone Moraes Silva Santos e 
Carlos Vagner Campos Lobo. 
Com eles, foram encontrados sete 
aparelhos celulares, nove trouxas 
de maconha, quatro trouxas de 
crack e uma cédula de R$ 20. 
Segundo a PM, contra Carlos 
Vagner e Carlos André foram 
cumpridos, também, mandados de 
prisão que estavam em aberto. 
MAIS MORTES 
No sábado (22), um homem 
foi morto a tiros dentro de uma 
oficina, localizada na Rua Catulo 
da Paixão Cearense, na Vila 
Passos. Jaime Costa Bertoldo tinha 
23 anos e era morador do bairro do 
Gapara – na Área Itaqui-Bacanga. 
Informações repassadas por 
populares à polícia apontaram o 
autor do homicídio como sendo 
um homem conhecido pelo 
apelido de “Menor Jhon”. Ele 
teria chegado ao local do crime de 
bicicleta, e antes passado algumas 
vezes tirando inclusive fotos da 
vítima. Vestindo outra roupa, o 

suspeito retornou já efetuando dois 
disparos na cabeça de Jaime, que 
morreu no local. 
Familiares disseram aos policiais 
que o jovem teria mudado de 
facção, fato que pode ter motivado 
seu assassinato. 
Até o momento o suspeito ainda 
não foi preso. “Menor Jhon” teria 
também envolvimento na morte 
de um sobrinho de um policial 
militar, ocorrido na feira do Bairro 
de Fátima. 
Já na manhã de domingo 
(23), a polícia foi informada 
anonimamente de um corpo 
encontrado na Via Expressa, 
próximo à Universidade Ceuma, 
no Renascença. 
Ney Campos Azevedo, de 34 
anos, residente no bairro do 
Jaracati, tinha uma lesão de arma 
de fogo no braço direito, segundo 
verificado pela perícia. Ele não 
possuía passagens pela polícia. 
Com a vítima, segundo o delegado 
George Marques, da SHPP, foram 
encontrados pertences de outra 
pessoa. A Polícia Civil segue 
apurando o caso. 

Briga entre facções termina 
com dois mortos em São Luís
Uma das vítimas foi morta a tiros e facadas, tendo ainda o corpo carbonizado

O homem encontrado por 
populares, dia 17 deste mês, em 
um lixão na Vila Maranhão – zona 
rural de São Luís, esquartejado e 
sem a cabeça, foi identificado por 
um familiar no Instituto Médico 
Legal (IML). Edgleides Silva, de 
28 anos, era morador do bairro, e 
havia sido visto pela última vez no 
dia do crime, que a polícia acredita 
ter ocorrido 24 horas antes de 
quando ele foi achado. 
“Cabe ao Instituto Médico Legal 
formalizar essa identificação, 
mas de toda forma nós ouvimos 
esse familiar e tomamos, a 
princípio, essas declarações 
como verdadeiras. Aguardamos o 
laudo para formalizar nos autos”, 

pontuou o delegado Cláudio 
Barros, da Superintendência de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP). 
Conforme Barros, as investigações 
do caso já chegaram a dois nomes 
como suspeitos pela prática do 
crime, mas que ainda estão em 
processo de confirmação.  O 
delegado explicou que o modus 
operandi usado na execução foi 
bárbaro, e a principal linha sobre 
a motivação do homicídio seria 
a ação de facções criminosas da 
região. 
Edgleides Silva teve o tronco e os 
membros superiores e inferiores 
colocados dentro de várias sacolas 
plásticas e de nylon. A Polícia 
Civil já apurou que o lixão foi 
utilizado apenas como descarte e o 
esquartejamento ocorreu em outro 
local, também na Vila Maranhão. 
(AIDÊ ROCHA) 

Familiar identifica jovem achado 
sem cabeça em lixão na Vila Maranhão

O corpo de Edgleides Silva foi achado dentro de sacos plásticos, 
jogados em um lixão

Um homem, identificado como 
Dhene Aciole da Silva, de 33 
anos, foi morto com vários 
disparos de arma de fogo, no 
início da tarde dessa segunda-
feira (24), na cidade de Matinha 
– Baixada Maranhense. A vítima 
foi morta na frente da própria 
esposa. 
De acordo com relatos de 
testemunhas à polícia, a vítima, 
na companhia da mulher, Lívia 
Raniela Lemos Aciole, estava 
vindo do município de Viana 
quando, perto do povoado 
Chulanga, os dois foram 
abordados pelos suspeitos. 
Os dois homens, que estavam 
em uma motocicleta, o teriam 
mandado parar e iniciaram os 
tiros. Dhene Aciole foi atingido 
duas vezes no tórax, e outras 
duas na parte frontal da cabeça. 
Não há informações sobre a 
motivação do crime nem sobre os 
autores. A Polícia Civil investiga 

o caso. 
A vítima era natural do estado do 
Amapá e trabalhava como técnico 
em prótese dentária, e prestava 
serviços para várias empresas da 
localidade. (AR)

Homem é morto na frente da 
esposa na cidade de Matinha

Dhene da Silva foi assassinado 
a tiros em Matinha

Um acidente, 
na noite de 
domingo 
(23), às 
margens da 
BR-010, em 
Governador 
Nunes Freire, 
resultou na 
morte de 
uma mulher. 
A vítima foi 
identificada 
como Diana 
da Silva 
Lima, de 33 
anos, natural 
da cidade de 
Imperatriz. 
De acordo com 
informações da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o veículo no qual 
ela estava, um Fiat Palio azul, 
seguia no KM 218 da BR-010, 
sentido Campestre do Maranhão, 
quando foi fechado por outro 
automóvel não identificado. O 
condutor perdeu controle da 

direção, indo para a contramão da 
via e logo após saindo da pista. 
Conforme a PRF, o carro colidiu 
lateralmente com uma árvore. A 
passageira morreu ainda no local 
do acidente. O motorista, que 
não teve o nome divulgado, foi 
socorrido com vários ferimentos, 
mas consciente. (AR)

Passageira morre após carro 
bater em árvore na BR-010

Carro bateu a lateral contra a árvore, provocando a 
morte da passageira
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Senadores repudiam ataques
de Jair Bolsonaro a jornalista
Senadores repudiaram, nas redes sociais, o ataque do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, a um repórter do jornal O Globo, nesse domingo (23), em frente 
à Catedral de Brasília. Questionado sobre o porquê dos 27 depósitos feitos entre 
2011 e 2016 pelo ex-assessor Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, que totalizaram R$ 89 mil, Bolsonaro disse ao jornalista 
querer “encher tua boca com uma porrada”, sem responder à pergunta. As 
agressões do presidente a jornalistas, principalmente os que publicam denúncias 
contra a família Bolsonaro, são reiteradas.
O líder da Minoria, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protocolou, 
no Supremo Tribunal Federal (STF), pedido de abertura de inquérito para 
que a Procuradoria-Geral da República investigue a conduta de Bolsonaro, 
além de ter feito petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) para que o órgão acompanhe a 
violência contra a liberdade de imprensa no Brasil. Segundo o parlamentar, 
a mídia brasileira tem sido tratada com descaso pelo presidente, que também 
incita o comportamento violento de seus apoiadores contra os profissionais.
“Superamos a ditadura, somos uma democracia e Bolsonaro tem que respeitar 
os direitos adquiridos”, afirmou Randolfe no Twitter. Na opinião de Randolfe, o 
medo de responder os questionamentos sobre o dinheiro depositado por Queiroz 
“é tão grande que Bolsonaro quer silenciar quem o fiscaliza”. Essa visão é 
compartilhada por Humberto Costa (PT-PE).
“A absurda ameaça feita por Jair Bolsonaro a um repórter de O Globo que 
perguntou sobre os depósitos suspeitos de Queiroz na conta da primeira-dama 
mostra o desespero do presidente. Até hoje, ele não deu qualquer explicação 
sobre o assunto. Por quê? Cadê a resposta, falastrão?”, questionou nas redes.
Na manha dessa segunda-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro se manifestou 
via Twitter: “Há pelo menos 10 anos o sistema Globo me persegue e nada 
conseguiram provar contra mim. Agora, aguardo explicações da família 
Marinho [proprietária do Grupo Globo] sobre a delação do ‘doleiro dos 
doleiros’, onde valores superiores a R$ 1 bilhão teriam sido repassados a eles”.
Ele se referiu a denúncia feita por Dário Messer, conhecido por “doleiro dos 
doleiros”, que, em depoimento no dia 24 de junho, disse ter feito repasses de 
dólares em espécie para os Marinho em várias ocasiões a partir dos anos 1990. 
O doleiro foi investigado na CPI do Banestado, de 2003, e teve o nome citado 
no escândalo do Mensalão, em 2005. Nenhum senador da base do governo se 
manifestou sobre as representações protocoladas pelo líder da Minoria.
REDES SOCIAIS
Durante todo o domingo, os usuários do Twitter movimentaram a rede social 
com a pergunta feita pelo repórter no domingo: “Presidente Jair Bolsonaro, 
por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”. Os 
senadores Veneziano Vital do Rego (PSB-PB), Rogério Carvalho (PT-SE) e 
Jean Paul Prates (PT-RN) também publicaram o questionamento.
“Gostaria de perguntar olhando nos seus olhos, Jair: Por que sua esposa, 
Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? Se o Bolsonaro de 2018 
que não tinha acordo, nem conversa com bandido e não admitia safadeza, se 
encontrasse com o Bolsonaro de hoje, será que daria porrada?”, tuitou o senador 
Major Olímpio (PSL-SP).

Cientistas relatam primeiro caso de
reinfecção de coronavírus no mundo
Cientistas de Hong Kong 
reportaram o primeiro caso 
confirmado de reinfecção pelo 
novo coronavírus. Um paciente de 
33 anos, contraiu a Covid-19 em 
abril, se recuperou e voltou a testar 
positivo para o Sars-CoV-2 em 
agosto. Análise genética indicou 
que ele foi infectado por duas 
linhagens diferentes do vírus.
O novo estudo reforça a suposição 
de que a imunidade contra o 
coronavírus dura pouco, afirma 
Ana Lucia Azevedo, no Analítico. 
Entenda como a descoberta pode 
impactar medidas de prevenção à 

pandemia ao redor do mundo e o 
desenvolvimento de vacinas.
A China anunciou que começou a 
vacinar, em julho, trabalhadores 
que atuam nas fronteiras do país. 
A Organização Mundial da Saúde 
informou que 172 países aderiram 
ao programa de financiamento 
global para garantir acesso rápido 
às vacinas que tiverem eficácia 
comprovada. Enquanto isso, o 
presidente Jair Bolsonaro realizou 
um evento no Palácio do Planalto 
para defender o uso precoce da 
cloroquina e da hidroxicloroquina 
no tratamento da Covid-19.

Morre aos 89 anos o advogado 
Kleber Moreira
Vítima de pneumonia, faleceu nessa segunda-feira, 24, no hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, onde estava internado, aos 89 anos, o advogado Kleber Moreira, 
decano do Conselho Seccional da Ordem. Nascido em 8 de janeiro de 1931, 
Kleber Moreira foi o primeiro presidente do Instituto dos Advogados do Maranhão, 
atuando como conselheiro seccional por mais de 30 anos.
Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA), 
lamentou a morte do decano, destacando sua atuação pela Seccional da Ordem e 
“sobretudo pela sua atuação na defesa da Justiça, se tornou indispensável para o 
mundo do direito”.
CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA), solidariza-se 
com a classe advocatícia, os familiares, e amigos pelo falecimento do advogado 
Kleber Moreira (OAB/MA 296).
Dr. Kleber Moreira era o decano da advocacia maranhense. O advogado mais 
antigo e digno do respeito completo da OAB e de toda a Sociedade maranhense. 
Por tudo o que fez pela a Seccional da Ordem, sobretudo pela sua atuação na defesa 
da Justiça, se tornou indispensável para o mundo do direito.
Por conta de todo seu brilhante trabalho em prol da advocacia, foi reconhecido por 
diversas vezes pela Seccional com homenagens. Na celebração dos 85 anos da 
OAB Maranhão, recebeu uma placa em alusão aos serviços prestados à sociedade 
por defender, ao longo de toda sua vida, as garantias e os direitos fundamentais de 
todos os cidadãos do Estado.
Kleber Moreira nasceu no dia 8 de janeiro de 1931, no município de Penalva e se 
formou em Direito pela Faculdade de Direito de São Luís. Atuou como conselheiro 
Federal de 1983 a 1984 e como conselheiro seccional por mais de 30 anos. Na 
OAB, Kleber Moreira também presidiu o Tribunal de Ética e Disciplina do 
Conselho Seccional do Maranhão, de 1995 ao ano 2000.
Além de contribuir para a história da entidade máxima da advocacia no Brasil, 
Kleber Moreira foi o primeiro presidente do Instituto dos Advogados do Maranhão; 
membro fundador do Instituto Maranhense de Estudos de Direito Tributário; 
integrou comissões de concursos para ingresso na magistratura, promovidos pelo 
Tribunal de Justiça do Estado e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.
À família, aos amigos e colegas de profissão deixamos nossos votos para que todos 
possam seguir suas vidas confortados na fé, em momento tão difícil.
São Luís(MA), 24 de agosto de 2020.
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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