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Autoridades
lamentam morte
de Sálvio Dino

“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”

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
PÁGINA 2

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.

ARTIGO A despedida de um gigante (Sálvio Dino)

PÁGINA 4

ELEIÇÕES 2020

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

COBAIAS: 21 Remédios
estrangeiros contra
coronavírus são
testados no Brasil

MAIS UMA VEZ
Moto reclama da
tabela e critica FMF
A agremiação vai ter que esperar até 5 de setembro para disputar o primeiro jogo diante do
São José. Presidente do clube revela que esse tempo parada causa prejuízos. PÁGINA 11

PÁGINA 5

Conheça algumas
curiosidade sobre o
dia do Soldado que é
comemorado hoje

OPINIÃO

PÁGINA 10

O Jurista de Hitler

JOÃO BATISTA ERICEIRA
É SÓCIO MAJORITÁRIO DE JOÃO BATISTA
ERICEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

ANTÔNIO NELSON FARIA
JORNALISTA

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.
PÁGINA 9

PÁGINA 4
TEMPO E TEMPERATURA

BASTIDORES
APARTE

Chapéu
de couro
Transparentes

Depois de dois meses no estilo “paz e amor”, incluindo os 10 dias que passou 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.

“Ameaça aos repórteres
é confissão de culpa
do Presidente ”, diz
deputado Márcio Jerry
Vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry (MA) afirmou que o desequilíbrio de Jair Bolsonaro (sem partido)
diante de questionamentos relacionados
às denúncias que ligam sua família ao ex-assessor Fabrício Queiroz é uma "confissão de culpa". POLÍTICA 3
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São Luís, terça-feira, 25 de agosto de 2020

JUSTIÇA DO MARANHÃO

Justiça cria Frente de
Combate à Corrupção
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)

O

objetivo das ações da Frente
Estadual de Combate à Corrupção 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

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

tonio 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.

DEPUTADO APONTA:

“Ameaça a repórteres é confissão de culpa”

Os bundões
Depois de dois meses no estilo “paz e amor”, incluindo os 10
dias que passou 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, ser interpelado
por um jornalista de O Globo sobre as descobertas do Ministério
Público do Rio, de que a primeira dama Michele Bolsonaro teria
sido destinatária de R$ 89 mil, depositados pelo ex-assessor do
marido, Fábio Queiroz.
Após a insistência do repórter sobre os pagamentos à primeira-dama, Bolsonaro, sem olhar diretamente para o interlocutor,
Bolsonaro aﬁrmou: “A vontade é encher tua boca com uma porrada, tá?”. A imprensa questionou o presidente sobre a fala, mas
Bolsonaro não respondeu. Antes, ele rebateu, perguntando sobre
os supostos repasses mensais feitos pelo doleiro Dario Messer à
família Marinho, proprietária do Grupo Globo. Segundo a revista
Veja, em depoimento no dia 24 de junho, Messer disse que realizou repasses de dólares em espécie aos Marinhos em várias ocasiões, a partir dos anos 1990. A família nega qualquer irregularidade.
Depois da repercussão até na imprensa internacional sobre a
“porrada”, o vice-presidente Hamilton Mourão amaciou: “Deixa
isso pra lá”. Segundo postagem do especialista em redes sociais
Fabio Malini, até a madrugada de ontem, Bolsonaro fora marcado
em mais de 1.035.521 mensagens únicas sobre por qual motivo
não respondeu ao ser questionado a respeito dos R$ 89 mil. Já o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao ameaçar “dar porrada”
num jornalista do Globo, não seria motivo para ele tocar um dos
mais de 60 pedidos de impeachment em sua mesa.
“Espero que o presidente retome o tom mais moderado dos últimos 66 dias. A liberdade de imprensa é um valor inegociável na
democracia”, comentou Maia, segundo nota do colunista Lauro
Jardim, do Globo. Já o próprio presidente Bolsonaro, ao participar
do evento intitulado “Vencendo a Covid-19″, não fez qualquer
menção aos quase 115 mil mortos pela doença no país e voltou a
atacar os jornalistas. “Quando pega num bundão de vocês a chance de sobreviver é bem menor”, disse, de forma descontraída e
dentro de sua velha “normalidade” no trato com os jornalistas,
desde que chegou ao Planalto.

Condolências

O ex-presidente José Sarney e a ex-governadora Roseana
Sarney, sua ﬁlha, lamentaram a morte do escritor e ex-deputado
cassado pela ditadura, Sálvio Dino. O prefeito Edivaldo Decretou
Luto oﬁcial por três dias em São Luís.

Advogado do avô

O deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão contou que Sálvio Dino funcionou como advogado de acusação contra os assassinos de seu avô, Othelino Nova
Alves na década de 60. “Mesmo ameaçado, ele foi ao júri”, lembrou Neto.

Traçando o rumo

É possível que o MDB maranhense trace, a partir de hoje seu
rumo nas eleições de São Luís. Não tem candidato a lançar e pode
optar por uma aliança na eleição majoritária. Quem sabe, pode
abraçar a candidatura Eduardo Braide.

Roseana fora

Mas o MDB tem conversado bastante com o DEM, do deputado estadual Neto Evangelista; e com o Solidariedade, do ex-juizfederal Carlos Madeira. Uma coisa é certa: o partido não terá Roseana Sarney na disputa de 2020. Ela só está articulando pelo partido.

“Se pega num ‘bundão’ a chance de sobreviver cai”

Jair Bolsonaro, em evento em que promoveu a hidroxicloroquina, falando aos jornalistas, relembrando “histórico dele como atleta”

Com a morte de Sálvio Dino, agora são quatro cadeiras
vagas na Academia Maranhense de Letras. É um caso
único na história da Casa de Antônio Lobo, hoje sob a
presidência do escritor e articulista de O Imparcial,
Carlos Gaspar.
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“NÃO É A BOCA DA REPÓRTER DO GLOBO QUE BOLSONARO QUER ENCHER DE PORRADA; MAS DE TODA A IMPRENSA, DISSE JERRY
Vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry (MA) aﬁrmou que o
desequilíbrio de Jair Bolsonaro (sem
partido) diante de questionamentos
relacionados às denúncias que ligam
sua família ao ex-assessor Fabrício
Queiroz é uma ‘conﬁssão de culpa’ do
presidente sobre seus crimes e que o
caso precisa ser levado à Justiça.

e familiares com

Na tarde do domingo (23), após ser
perguntado sobre os depósitos feitos
Queiroz na conta da primeira-dama,
Michelle Bolsonaro, o presidente aﬁrmou que tinha vontade de encher a
boca de uma repórter de ‘porrada’.

maranhense.

“Bolsonaro mostra total
desequilíbrio quando o
assunto é a relação dele

Queiroz e milicianos.
Uma espécie de
conﬁssão de culpa!”,
disse o parlamentar

“Não é a boca da repórter do Globo
que Bolsonaro quer encher de porrada; mas de toda a imprensa, de quem
o incomode. Um ser violento, psicopata e covarde, eis quem hoje ocupa a
Presidência. Esta ameaça é criminosa,
atenta contra o cargo que exerce. Por
isso ,requer acionamento da Justiça”,
disse o deputado.

Durante visita à Catedral de Brasília, Bolsonaro foi perguntado por um
repórter do jornal
O Globo sobre o motivo dos depósitos feitos a Michelle. Em resposta, o
mandatário aﬁrmou: “A vontade que
eu tenho é de encher sua boca de porrada”. Após a ameaça, jornalistas perguntaram se a aﬁrmação do presidente era direcionada para toda imprensa
ou apenas para a repórter que fez a
pergunta. “Isso é uma ameaça presidente?”. Ele, no entanto, não respondeu.
A informação sobre os depósitos
feitos por Queiroz foi revelada pela revista Crusoé no último dia 7 de agosto.
De acordo com a reportagem, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), primogênito entre os ﬁlhos
do presidente, fez depósitos que totalizam R$ 89 mil entre 2011 e 2016 na
conta da primeira-dama.
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A cadeira nº 2 era ocupada por Waldemiro Antônio Bacelar Viana, falecido em 3 de agosto; a número 15, de
Milson Coutinho, falecido em 4 de agosto; a 32, que era
ocupada por Sálvio Dino, falecido ontem; e 38, de José
Maria Cabral Marques, falecido em maio. Três deles, de co-

vid-19.

3

O procurador-geral da República, Augusto Aras, contestou no STF resoluções do TCE-MA que tratam do subsídio mensal (R$ 35,462) e do auxílio-saúde dos conselheiros ativos e inativos, substitutos e membros Ministério Público de contas.

Pobre no orçamento (1)

Para a ex-ministra do Desenvolvimento Social e do Combate à
Fome, Tereza Campello a única saída que o Brasil tem para sair da
crise agravada pela pandemia de coronavírus: voltar a colocar os
pobres no orçamento.

Pobre no orçamento (2)

Tereza analisa que a esquerda não deve se opor às reais propostas de melhorias sociais do atual governo. Deve sim esclarecer
os aspectos negativos de cada uma delas e revelar à sociedade a
real intenção dos planos da gestão Bolsonaro.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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São Luís, terça-feira, 25 de agosto de 2020

SÃO CRISTÓVÃO

OPERAÇÃO HARPÓCRATES

Veículos apreendidos
por poluição sonora

População cobra
justiça por assassinato

Dois proprietários de veículos se recusaram a pagar a fiança estipulada e foram
encaminhados para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas
PATRÍCIA CUNHA

O

domingo foi de ﬁscalização
intensa nas praias do Meio e
Araçagi, e nas avenidas Daniel de La Touche e Jerônimo de Albuquerque para combater a
poluição sonora na orla de São Luís e
São José de Ribamar, assim como, ﬁscalizar motocicletas que estejam trafegando sem o dispositivo de silenciador no escapamento.
Foi a continuação da Operação
Harpócrates (deus do silêncio na mitologia grega), que vem sendo realizada já há alguns ﬁnais de semana na
Grande Ilha, com intuito de promover
a tranquilidade da população, ao
mesmo tempo em que evita as aglomerações que se formam em torno de FIANÇAS ESTIPULADAS FORAM DE R$ 5 MIL POR POLUIÇÃO SONORA COM CAIXA DE SOM
sons automotivos, principalmente
nas praias.
Como resultado, a Operação Har- ferente à retirada do silenciador dos
pócrates, coordenada pelo Ministério escapamentos de suas motocicletas”,
Público do Maranhão, apreendeu informou o 8º Batalhão da Polícia Miquatro carros, quatro motos e um sis- litar, comandado pelo Major Clodoaltema de som (reboque). Todos os veí- do Silva. Os sistemas de som e os escaculos foram ﬂagrados na Praia do Ara- pamentos foram retirados dos veícuçagi, e os proprietários vão responder, los e estão custodiados em depósito
de acordo com a Lei 9.605/1998 (Lei no Ministério Público do Maranhão.
de Crimes Ambientais), por prática de
poluição sonora.
A operação envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público, Vale ressaltar que, para
Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de cinco delas foi
São Luís e também de São José de Ribamar, resultou ainda na prisão dos estipulado o valor de R$
condutores dos veículos pelo crime
de poluição sonora. “Vale ressaltar 5.000,00 de fiança, bem
que, para cinco delas foi estipulado o
valor de R$ 5.000,00 de ﬁança, bem como, a perca de toda a
como, a perca de toda a aparelhagem
de som. E para as outras 4 foi estipula- aparelhagem de som
do o valor de R$ 1.045,00 de ﬁança, re-

PROTESTO ACONTECEU NAS PRINCIPAIS VIAS DO BAIRRO
SAULO DUAILIBE
Moradores do bairro São Cristóvão foram às ruas no
último domingo (23) e realizaram um protesto cobrando justiça pela morte de John Kennerson da Rocha, de
36 anos, no dia 12 de agosto.
O crime aconteceu na Rua do Codozinho, após quatro homens, em um Fiat Palio, de cor azul, chegaram ao
local e anunciaram o assalto.
Um dos suspeitos tentou pegar o celular de Jhon Kennerson e com a recusa da vítima, ele disparou um tiro
contra o homem, que morreu no local do crime.
De acordo com amigos, vizinhos e familiares da vítima revelaram que já são mais de 10 dias do crime e nenhuma informação sobre os suspeitos foi levantada.
Neste mês de agosto, até ontem, segunda-feira (24), o
site da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão
(SSP-MA), foram registrados 20 assassinatos e dois latrocínios (roubo seguido de morte).

VILA LUIZÃO

PM prende suspeito
Operação iniciou no domingo e terminou segunda de roubo e homicídio

O promotor de justiça Cláudio Alberto Guimarães (Controle Externo
da Atividade Policial), informou que
as motos foram apreendidas em razão
de estarem usando escapamento
adulterado. “Assim como os donos
dos carros com equipamento de som,
os proprietários das motos foram enquadrados no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais”, explicou o representante do Ministério Público. Dois
proprietários de veículos se recusaram a pagar a ﬁança e foram encaminhados para o presídio de Pedrinhas.

Centro Histórico esteve repleto de
pessoas na Praia Grande, em especial
na sexta-feira, sem máscaras e sem
manter o distanciamento. Tem sido
assim nos últimos ﬁns de semana, especialmente nas proximidades da
praça Nauro Machado. Praias e pontos turísticos, como Espigão Costeiro
também tem sido local de frequente
aglomeração.

54 da Lei de Crimes

Cláudio Guimarães disse ainda que
vai intensiﬁcar a ﬁscalização de motocicletas, com o objetivo de coibir o
uso irregular de escapamentos adulterados e que já percebeu uma mudança de comportamento nos frequentadores do litoral da Ilha de São
Luís. “Na Praia do Meio, por exemplo,
ao contrário do domingo anterior,
não veriﬁcamos nenhuma irregularidade”
No total 289 pessoas foram abordadas, além de 3 bicicletas, 34 motocicletas, 31 automóveis e 5 estabelecimentos. A operação teve início às 17h
do domingo (23) e foi encerrada por
volta das 2h da madrugada de segunda (24).

Ambientais

Sem respeito às regras

Assim como os donos dos
carros com equipamento
de som, os proprietários
das motos foram
enquadrados no artigo

No ﬁnal de semana mais uma vez o

Ressalta-se que o uso da máscara
em locais públicos e privados de uso
coletivo e ambientes de livre acesso
em todo o estado, é obrigatório no
Maranhão desde 23 de abril, segundo
o decreto estadual 35746, como medida não farmacológica destinada a
contribuir para a contenção e prevenção da COVID-19, infecção humana
causada pelo Coronavírus (SARS –
CoV-2).

PRISÃO ACONTECEU NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA DO BAIRRO
Uma denúncia culminou na prisão de um homem
suspeito de roubo e homicídio na cidade de Caixas. De
acordo com informações contidas no relatório da 3ª
Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar, por volta
das 11h30, de ontem , segunda-feira (24), os militares receberam denúncia anônima, relatando a presença de
um homem, na praça da Vila Luizão.
Ele seria de Caxias e que havia cometido um homicídio na cidade.
Os PMs foram ao local e acharam o suspeito, que primeiramente deu um nome errado, mas ele foi levado ao
Distrito Policial.
No DP, o rapaz confessou o verdadeiro nome. Tendo
contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo,
expedido pela 3ª Vara Criminal de Caxias e ainda consta
contra ele outro pelo um crime de homicídio, também
realizado em Caxias.
O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Polícia
Civil do Araçagi, em São José de Ribamar, aos cuidados
do delegado Walter Wanderley. Após os procedimentos
de praxe ele foi encaminhado ao sistema penitenciário
da capital. (S.D)
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Divulgação

Divulgação

Perda

Aos 89 anos

Morte de Sálvio
Dino consterna
a classe política

Advogado
Kleber
Moreira
morre em
São Paulo

Ex-presidente da República, José
Sarney, lembrou da trajetória
sólida do amigo na política e na
literatura. POLÍTICA 3 E GERAL 9

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

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

Facções estariam por trás
de assassinatos na capital
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

Paulo Soares

Advogado Kleber Moreira

ões
Eleiç
2020

Prefeito
Erivelton
seria
reeleito em
Carolina

Atual gestor aparece com 61% das
intenções de votos no levantamento feito pela Escutec, nos dias 4 e 5
de agosto, que ouviu 400 eleitores
da cidade. POLÍTICA 2

Dr. Benjamim
seria eleito
com até 47%
dos votos em
Açailândia
Pelos dados do levantamento da
Escutec, em comparação a pesquisa de março, o pré-candidato aumentou o seu percentual de intenção de votos. POLÍTICA 2

200 prédios com plano de incêndio vencido

Alternativo

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

Divulgação

Divulgação

Em agosto

Operação
Lei Seca já
autuou 152
veículos em
São Luís
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MARÉ ALTA
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LOTERIAS

30°C
MAX

MARÉ BAIXA
05h40 0.9m
18h01 1.2m

COTAÇÕES

23°C
MIN

Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde. À noite o
tempo fica aberto.

TÁBUA
DE MARÉS

ESTADO
MAIOR

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

TEMPO/MA

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

CIDADES 5

10ª Semana
Montelliana
tem edição
especial pela
internet
PÁGINA 10

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/490348

3215-5055 (Central do Assinante)
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POLÍTICA

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
Foto/Agência Assembleia

RONALDO ROCHA
Da editora de Política

ex-deputado estadual, exprefeito 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 internado em um hospital na cidade
de Imperatriz até a semana passada, quando foi transferido para a capital. Ele não resistiu, apesar dos cuidados intensivos da equipe médica
que o assistia.
Consternada, a classe política lamentou o falecimento e se solidarizou ao governador do estado e a
todos os familiares e amigos de Sálvio. Entidades de classe e instituições também manifestaram pesar
pela morte do militante político e
escritor.

O

Políticos se
solidarizaram
com o governador
Roseana disse
haver perdido
“grande amigo”
“Amigo de vida
inteira”, disse
José Sarney

O ex-presidente da República, José Sarney, lembrou da trajetória sólida e consolidada de Sálvio na política 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, 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,

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

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”, disse em nota.
A ex-governadora Roseana Sarney (MDB) também lamentou a
morte de Sálvio - que por muitos
anos foi colunista do jornal O Estado do Maranhão. Em seu perfil, no
instagram, ela publicou fotos de
anos de convivência com Sálvio e fez
referência à trajetória do ex-deputado.
“Notícia muito triste hoje [ontem]
cedo. Perdi um grande amigo, político com mandatos de deputado estadual, prefeito do município de
João Lisboa, e que exerceu vários
cargos no meu governo, com competência e dignidade: consultor jurídico e assessor especial (...) aos familiares, presto minha solidariedade e conforto”, escreveu.
Lembrança
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto
(PCdoB) - que também decretou luto oficial na Casa - lembrou da atuação de Sálvio como advogado da família, no fatídico caso de assassinato do seu avô na década de 1960, jornalista Othelino Nova Alves.
“Sálvio Dino foi o advogado de
minha família, quando do covarde assassinato do jornalista Othelino Nova Alves, em 1967. Mesmo
muito pressionado – e até ameaçado – para desistir de causa, compareceu à sessão do júri, atuou como auxiliar de acusação e fez um
emocionante pronunciamento.
Com essa referência, homenageio
Sálvio Dino”.
O vice-governador Carlos Bran-

DEPOIMENTOS

dão também se solidarizou à família Dino. “Um pai presente e orgulhoso 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 família prestamos solidariedade ao governador Flávio Dino pelo falecimento do seu pai, membro da Academia Maranhense de Letras, ex-deputado estadual, ex-prefeito do município de João Lisboa e ex-vereador
de São Luís, Sálvio Dino. Não há pa-

lavras que possam amenizar a dor
neste momento de profunda tristeza, mas rogamos a Deus conforto e
consolo a todos os familiares e amigos. Em memória de Sálvio Dino,
decreto luto oficial por três dias em
São Luís”.
Presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), manifestou solidariedade 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 coração dos familiares e amigos neste
momento de tristeza e profunda
dor”, disse.

Flávio Dino lembra de
última vez com o pai
Abalado pela perda irreparável
do pai, o governador Flávio Dino
lembrou, em seu perfil no Twitter, 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 discursar foi em uma reunião no Seminário 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 períodos mais difíceis na trajetória
de Sálvio, quando houve a cassação de seu mandato pelo regime militar.

“Meu pai teve uma longa
vida. Seu mandato de deputado
estadual foi cassado e ele foi
preso arbitrariamente pela ditadura militar em 1964, “acusado” de ser comunista. Nos últimos dias deu a derradeira
lição: profundo amor pela vida.
Lutou com humildade e coragem”, 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 Gonçalves Dias. Hoje [ontem] ele
morreu, aos 88 anos, vítima de
coronavírus”.
Sálvio Dino foi deputado estadual, prefeito de João Lisboa,
membro da Academia Maranhense de Letras e advogado. 

“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.”

“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.”

“Notícia muito triste hoje
cedo. Perdi um grande
amigo, político com
mandatos de deputado
estadual, prefeito do
município de
João Lisboa, e
que exerceu vários
cargos no meu governo,
com competência e
dignidade - Consultor
Jurídico e Assessor
Especial. Intelectual, foi
membro da Academia
Maranhense de Letras e
das Academias de
Imperatriz, João Lisboa e
Grajaú. Aos seus familiares,
presto a minha
solidariedade e conforto.”

José Sarney

Ex-presidente Lula

Roseana Sarney
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Em vida

H

á 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 Pré-candidatos
“restituídos” os ex-deputados
do consórcio do
Benedito Buzar e Kleber Leite.
Dino e Buzar haviam sido
Palácio dos Leões
cassados em votação no
próprio Legislativo, o que dava se engalfinham
aparência de legalidade ao ato.
nos bastidores
A apuração histórica do caso,
no entanto, revelou fortes
das eleições de
indícios de que ele havia sido
tramado no Palácio dos Leões – 2020 em SL
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.

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 governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).
Ele morreu na madrugada de ontem (24), em São Luís, vítima de Covid19. 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 governo, 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 escritor 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 julgamento do assassinato do seu avô, Othelino Nova Alves, em 1967.
- Mesmo muito pressionado - e até ameaçado - para desistir de causa, [Sálvio 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, sobretudo 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 crianças de 0 a 6 anos.
Segundo Yglésio, após lançar a proposta, esta foi “copiada” pelo comunista, que a rebatizou de “Renda Criança”. Rubens nega e diz que já debate o
tema desde dezembro do ano passado.

DE OLHO

114 TESTES

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.

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 vicepresidente 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 exjuiz-federal Carlos Madeira (SD) e com Eduardo Braide (Podemos).

E MAIS
• 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.
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Facções são suspeitas de
cometer assassinatos no
fim de semana na capital
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 violência começou ainda no decorrer da noite do último dia 21, no
bairro Angelim, e teve como vítima 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 teve a participação de dois criminosos 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 autopsiado e, logo após, liberado para 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 sete faccionados. A vítima foi agredida fisicamente como ainda golpeada por faca e baleada. Uma parte do corpo chegou a ser queimado. Moradores chegaram a ouvir
gritos da vítima pedindo socorro.
Os militares foram acionados e
conseguiram conduzir quatro suspeitos desse ato bárbaro para o
Plantão de Polícia Civil do Cohatrac onde tomaram as devidas providências. Ainda segundo a polícia,
existe a possibilidade desse crime

Divulgação

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

tigado pela SHPP.

MAIS

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

Execução
Também no dia 22 foi executado
dentro de uma oficina mecânica,
na Vila Passos, Jaime Costa Bertoldo. A polícia informou que a vítima
reside no Gapara e estava na oficina esperando terminar o conserto
do seu veículo. Em um determinado 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 criminosa. Jaime Costa foi baleada e
morreu ainda no local. Ainda houve
correria. Os populares ficaram com
receio de serem alvejados. Os militares realizaram rondas pelo bairro,

mas não conseguiram prender o suspeito, que fugiu de bicicleta.
Achado
O corpo de Ney Campos Azevedo,
de 34 anos, foi achado por populares durante a manhã de domingo,
23, em uma área de matagal, localizada no Renascença. o corpo
apresentava marcas de tiros no
braço direito e o corpo foi removido 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 atacados pelos bandidos. John Pereira
reagiu ao assalto e chegou a trocar
agressão com um dos criminosos,
mas, foi o baleado.

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 candidatura a um segundo mandato
nesta segunda-feira (24), alertando,
sem mostrar evidências, que ele poderá enfrentar uma “eleição fraudada” em novembro.
Trump repetiu a afirmação de
que a votação pelos correios - uma
característica de longa data das eleições norte-americanas, que deve ser
ainda mais utilizada durante a pandemia de coronavírus - pode levar a
um aumento nas fraudes. Especialistas 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 reduzida devido à pandemia. “Vamos ganhar 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 pandemia de Covid-19 como total-

mente partidárias, decretando regras de isolamento e outras medidas recomendadas por autoridades 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 norteamericano -todo o nosso povo - de
uma eleição justa e livre.” 

SAIBA MAIS

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

O Estado do Maranhão

Polícia investiga
duplo homicídio
no interior do MA
Vítimas foram mortas entre as cidades de
Olho d’Água das Cunhãs e Vitorino Freire
A Polícia Civil continua investigando 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 cidades de Olho d’Água das Cunhãs
e Vitorino Freire.
Testemunhas ainda ontem já foram ouvidas na delegacia e a polícia está no aguardo do resultado de
exames periciais. Segundo a polícia,
Deca e Luís Azevedo foram encontrados mortos e também estava baleado Sandro Cássio no pescoço e
tórax, que foi levado para o Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos, em Bacabal.
A polícia ainda informou que José Orlando tinha passagem por tráfico de droga e assalto. Tendo deixado o presídio recentemente e estava usando tornozeleira eletrônica, enquanto Sandro Cássio responde processo pelo crime de tráfico de entorpecente.
Mais mortes
Três assassinatos ocorreram durante 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 morta a tiros por um homem, não identificado, no bairro São Francisco, na

noite de sexta-feira, 21. No dia seguinte foi morto Alexsandro Santana do Nascimento, no São Sebastião. O terceiro homicídio ocorreu
no domingo (23), e a vítima foi identificada como Itamar, no bairro Vereda 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 perda de faturamento na ordem de R$
340 milhões por ano. Para combater essa ação criminosa, a equipe
da Superintendência de Investigações Criminais (Seic) está realizando 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 bairros 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 continuará em um segundo momento
para identificação e continuidade
das investigações. 
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ph@mirante.com.br
@holandaph

ALTERNATIVO

Parque
do Bom
Menino

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
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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.

Divulgação

A melhor
homenagem

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.

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.

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.

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
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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.

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

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

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

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.

milionária e recebeu a coroa de
Rainha dos Baixinhos.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.
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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.
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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”

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

Sophie
Turner levou
trono de
Game of
Thrones
para casa

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,

