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Candidatos explicam os seus projetos
para a saúde de São Luís
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...” direcionada aos pré-candidatos a Prefeitura de São
Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano . PÁGINA 3

CAÇA-GATOS

Operação descobre furto de
R$ 75 milhões em energia
no Maranhão em um ano
Cerca de 15 milhões de reais foram recuperados e voltaram aos cofres do tesouro estadual, através das ações desenvolvidas pela Polícia Civil, no combate ao desvio de energia
elétrica no estado do Maranhão. No período do segundo semestre de 2019 e primeiro de 2020, as autoridades conseguiram recuperar R$ 75 milhões. PÁGINA 8

Prefeito Edivaldo vistoria obras pela cidade de São Luís
PÁGINA 6

A importância das ferrovias para o transporte
No dia 25 deste mês é celebrado o Dia Nacional do Trânsito, mas geralmente,
quando se fala em trânsito, o que se aprende nas escolas e campanhas oficiais
está associado ao trânsito rodoviário e não às ferrovias, que também ocupam
lugar importante no dia a dia de muitos maranhenses. PÁGINA 8

"Renda Brasil"
volta a ganhar
força após alta
no desemprego
PÁGINA 2
TEMPO E TEMPERATURA

Dramartuga do Maranhão no "Palco Virtual"
Os ciclos de leituras dos dias 21 e 28 (segundas-feiras) são dedicados a textos
de jovens dramaturgos e contam com debates conduzidos pela dramaturga
anfitriã Dione Carlos e as convidadas Cristiane Sobral e Fernanda Júlia Onisajé
PÁGINA 10

Pandemia do coronavírus
pode reduzir a
expectativa de vida das
pessoas no mundo

Cobrança de
empréstimos
segue suspensa
no Maranhão

PÁGINA 5

PÁGINA 10

eleitoral
APARTE
APARTE Teatro
Transparentes
Parece que nem temos o Teatro Arthur Azevedo depois que perderam politicamente os intrépidos diretores Américo Azevedo e Celso Brandão. Ficou somente o vazio no palco e silêncio nas coxias.

Imperatriz encara
o Vila Nova em
Goiânia pela Série C
do Brasileiro
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São Luís, segunda-feira, 21 de setembro de 2020

Automutilação

É importante falar
sobre o assunto
U

ma jovem que passa a mutilar o próprio abdômen após conﬂitos familiares. Essa é a cena
retratada na novela “Malhação – Viva a Diferença”, exibida pela TV Globo. A jovem Clara,
interpretada pela atriz Isabella Scherer, recorre a prática
como válvula de escape para os conﬂitos familiares.

Com tanta pressão enfrentada por parte dos adolescentes, é preciso encontrar uma saída para aliviar essa
tensão. “O caminho ideal seria a resolução desses conﬂitos, pensar sobre o problema e tomar decisões para resolvê-los, mas de repente esse jovem não tem repertório, não sabe como resolver, é então que ele instrumentaliza a dor física para gerar um alívio da dor psicológica,
encontrando no corte físico o escape”, revela o especialista.
Praticada com uma lâmina de aço de um apontador
ou de um aparelho de barbear, tesouras ou mesmo as
próprias unhas, a automutilação não causa apenas marcas físicas. “A prática da automutilação é um sinal de que
existir um conﬂito interno que precisa ser tratado, além
de sinalizar que o problema emocional está grande,
ocupando um espaço considerável no emocional desse
jovem ou adolescente. Se a tensão emocional for muito
grande há uma tendência do suicídio ser uma alternativa, caso a automutilação não seja mais suﬁciente para
liberar a dor daquele indivíduo”, alerta o psicólogo. “Vale ressaltar que no caso do suicídio nós temos já quadros
de transtorno de personalidade, de humor já instalados,
sendo necessária ajuda especializada”, completa.

Como identiﬁcar?

Existem alguns comportamentos que podem indicar
a prática de automutilação. Dentre eles, o hábito de vestir calças e blusas de manga compridas mesmo durante
o calor e o aparecimento de lesões e cicatrizes sem causa
aparente. “Entre os sinais aparentes esse são os primeiros indícios da prática”, conta o Othon Júnior.

Infelizmente, a cena não ﬁca apenas na ﬁcção. É cada
vez mais comum entre jovens e adolescentes a prática
da automutilação, que traz à tona feridas emocionais.
“Existe na automutilação uma tentativa de aliviar uma
pressão psicológica causada por diversos fatores decorrentes do momento de transição natural da vida. Ele está saindo de uma fase e entrando em outra e isso gera
conﬂito, uma necessidade de aprovação, novas posturas, ressigniﬁcação da vida, projeção de objetivos e no
ﬁm, tudo isso gera uma grande confusão na cabeça seja
do jovem ou adolescente. Fora, as questões de afetividades que são características dessa fase da vida, o que não
signiﬁca dizer apenas as relações amorosas, mas a descoberta de emoções, sentimentos e relações. Então todo
esse leque de afetividade também gera um conﬂito, uma
pressão”, explica Othon Júnior, psicólogo.

tona. Por isso é essencial que a instituição, com o auxílio
do professor, esteja atenta aos sinais que cada aluno
apresenta.
De acordo com o psicólogo Othon Júnior, a prática
costuma ser mais comum entre os amigos de escola. “O
jovem e adolescente tem a tendência de querer se integrar em grupos. Ele está descobrindo sua identidade e
então precisa de algum grupo para ser aceito ou aﬁrmar
sua visão de mundo. É então que eles buscam em seus
grupos soluções para os próprios conﬂitos internos e, de
repente, a saída encontrada por um membro do grupo
seja a mutilação. Assim, esse jovem acaba se apropriando da solução do outro para aliviar o seu próprio conﬂito”, exempliﬁca o especialista.
Para proteger jovens e adolescentes dentro e fora da
sala de aula, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão (SINEPE-MA) orienta as instituições privadas de ensino no Estado sobre a importância de discutir o tema com os alunos. “A automulitação e o suicídio são temas constantemente abordados
na sala de aula. Buscamos sempre reforçar junto às instituições ﬁliadas a importância de tratarmos juntos com
o corpo discente e a família sobre a prevenção, causas e
como ajudar quem passa por essa situação, a ﬁm de reduzir o número de casos dessa natureza, protegendo
nossos alunos desse mal”, enfatiza o presidente do SINEPE-MA, Paulino Delmar Pereira.
A pedagoga responsável pelo NAP – Núcleo de Apoio
Psicopedagógico – de uma faculdade particular em São
Luís, Thalyta Fróes, reforça o papel do educador para o
combate desse comportamento entre os alunos. “Os
educadores devem acolher seus alunos, eles não estão
chamando a atenção, pelo contrário, eles têm o medo de
serem descobertos; escutem o que eles têm a dizer”, defende.
Falar sobre o assunto é fundamental. “A escola precisa
falar sobre a automutilação! Proponham debates, soluções, jogos, dinâmicas e rodas de conversas mediadas
por um psicólogo e caso estejam com algum aluno com
comportamentos que possam ser suspeitos, respeitem,
eles estão em sofrimento”, ensina.
A família é outro agente importante nessa luta. “A relação entre escola e família precisa ser a mais transparente possível. Então se a escola perceber um comportamento diferente ou sinais claros de automutilação deve
informar a família e juntos encontrar soluções para o
conﬂito que vive aquele jovem, sem, em momento algum expor o adolescente aos seus amigos de sala”, pontua.

Outro ponto de atenção são as alterações psicossociais. “É importante observar a preferência por isolamento social, cenários de impulsividade, irritabilidade, autocrítica exacerbada, transtornos alimentares e diminuição da higiene pessoal”, alerta.
Ao ser descoberta, uma pessoa que se machuca automaticamente pode dar desculpas a respeito de como a
lesão aconteceu. “É muito comum escutar desculpas
como, ‘caí’ ou ‘o gato me arranhou’ para disfarçar a real
causa”, lembra o especialista.

Como ajudar?

psicológica causada por diversos

A primeira conduta a ser seguida é criar um ambiente
acolhedor, considerando a individualidade de cada um,
sem negligenciar suas dores psicológicas. “É fundamental que os pais conheçam seus ﬁlhos e estejam atentos a
qualquer mudança de comportamento. Só assim será
possível ajudar o adolescente”, ensina o psicólogo.
A partir daí, é essencial analisar e estabelecer uma relação de conﬁança e afetividade, buscando dialogar
continuamente. “Não há outra estratégia melhor que o
próprio diálogo. Daí é preciso ter uma ideia de psico prevenção, que signiﬁca ter uma relação de diálogo com o
ﬁlho (a) antes mesmo da adolescência. Porque o que
acontece muito é a falta de conversar entre pais e ﬁlhos,
e quando chega na fase da adolescência os ﬁlhos costumam se distanciar. Então a abertura de um diálogo pregresso é extremamente importante, para que haja uma
relação de conﬁança e diálogo antes dessa fase, havendo
um elo entre os dois”, destaca.
Outro apoio fundamental para ajudar jovens e adolescentes que sofrem com a prática da automutilação é
buscar tratamento especializado. “Em uma psicoterapia
há possibilidades de abrir estratégias para que esse jovem compreenda esse conﬂito que está passando e crie
recursos e ferramentas para ele resolver o problemas
utilizando outras soluções que não seja a automutilação”, pontua.

fatores decorrentes do momento de

O papel da escola

Existe na automutilação uma
tentativa de aliviar uma pressão

transição natural da vida

A escola é parte indispensável no processo de formação de seus alunos, mas também é nela que o sofrimento das crianças e dos adolescentes muitas vezes vem à

A escola precisa falar sobre a
automutilação! Proponham debates,
soluções, jogos, dinâmicas e rodas de
conversas mediadas por um
psicólogo e caso estejam com algum
aluno com comportamentos que
possam ser suspeitos, respeitem, eles
estão em sofrimento

CAROLINA – MPMA propõe Ação Direta de
Inconstitucionalidade por criação de cargo
em comissão
setembro 19, 2020 Flávio Aires Uncategorized

O Ministério Público do Maranhão após conseguir a inconstitucionalidade da lei municipal que
instituía direito a meia entrada(descontos apenas aos carolinenses) agora propôs Ação Direta de
Inconstitucionalidade contra o Município de Carolina por conta da criação de cargo em comissão de
assessor jurídico do Poder Legislativo de Carolina. A ação foi assinada no dia 27 de agosto pelo
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau.
O cargo foi criado em janeiro de 2015, com vencimento de R$ 2 mil, incorporado ao Plano de Carreira
Cargos e Salários do Município. A Lei que resultou na criação do cargo estabelece a função de cargo
de conﬁança, de livre nomeação e exoneração, a qualquer tempo, pelo presidente da Câmara.
De acordo com a descrição, as funções desempenhadas pelo cargo de assessor jurídico são de
assessoramento, representação e o cumprimento legal das demandas administrativas judiciais e
extrajudiciais em todos os órgãos, esferas e instâncias que se ﬁzerem necessárias.

Em João Lisboa, policial militar cumprirá medidas
cautelares devido à agressão a vizinho

A pedido do Ministério Público do Maranhão (MP-MA), a Justiça determinou, em 16 de setembro, que
o policial militar Gilmar Antônio de Sousa cumpra, por 90 dias, medidas cautelares em razão da
agressão cometida contra seu vizinho Abraão Oliveira da Costa, em 15 de setembro, no Bairro Invasão,
no município.
Proferida pela juíza Manuella Ribeiro, a decisão atende à solicitação de decretação de medidas
cautelares diversas da prisão, feita pelo titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca, Fabio Henrique
Meirelles Mendes, na mesma data da decisão.
As medidas incluem a proibição de manter contato com o agredido e os parentes deste, a substituição
das atividades de policiamento ostensivo por tarefas administrativas no âmbito da PM e a restrição do
uso da arma de fogo da corporação nas dependências da PM. A arma não poderá ser levada para casa.
Agressão
O motivo da agressão é o fato de Abraão ter buzinado em frente à casa de Gilmar para que a esposa do
agredido, Thais Oliveira, saísse da casa deles. Gilmar reclamou da atitude, aproximou-se de Abraão,
retirou o capacete deste e desferiu um soco no rosto dele. A vítima caiu inconsciente no chão.
Thais intercedeu, e Gilmar avançou em direção a ela para agredi-la. O pai da vítima pediu que Gilmar não
agredisse Thais. O policial voltou para a residência dele. Atordoado, Abraão foi encaminhado ao Hospital
Municipal, apresentando visão turva, tontura e perda de memória.

Investigação
Foi instaurado um procedimento investigatório sobre os fatos, determinando a realização imediata de
exame de corpo de delito da vítima e a tomada dos depoimentos de Abraão e de testemunhas.
Também foi enviado um ofício ao Comando do 14º Batalhão de Polícia Militar para apurar a conduta de
Gilmar Sousa.
“O exame de corpo de delito demonstrou a existência de lesões na vítima provocadas pelo soco
desferido pelo acusado. Além disso, o depoimento da companheira da vítima comprovou que o autor
das lesões foi o ora representado. A vítima apresenta perda de memória recente em função do soco
recebido”, relata o promotor de Justiça, na manifestação ministerial.
Processos
Segundo o MP-MA, Gilmar Sousa já respondeu a duas Ações Penais, ambas arquivadas. Atualmente,
responde a outra, cuja audiência preliminar deve ocorrer em 14 de outubro.
“O representado, policial militar, além de ter duas ações penais arquivadas, mencionadas, possui uma
terceira, com audiência designada para menos de trinta dias, o que, aliado ao cometimento, em tese, do
crime de lesão corporal contra a vítima Abraão, nos autoriza, certamente, a um prognóstico de certeza
de reiteração delitiva”, enfatiza o representante do MP-MA.
(Informações do MP-MA)
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Ex-prefeito de Centro Novo
é condenado por
pagamento irregular em
obra de cemitério
18/09/2020 16h00
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O ex-prefeito de Centro Novo do Maranhão,
Antônio Roberto Sobrinho, foi condenado pela
prática do ato de improbidade administrativa a
ressarcimento integral do dano ao erário
municipal no valor de R$ 41.099,90 por
irregularidade no pagamento de obra de
construção do muro do cemitério da cidade. O
ex-prefeito também foi penalizado com o
pagamento de multa civil no valor de R$
41.099,90, suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de cinco anos; à proibição de contratar
com o poder público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de
cinco anos e, ainda, à perda de eventual função
pública que ocupe.
A condenação resultou do julgamento da Ação
Civil Pública por Ato de Improbidade movida
pelo Ministério Público Estadual, diante do julgamento das contas do município de Centro Novo do
Maranhão – exercício de 2002 – consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCE/MA).
As irregularidades apontadas pelo TCE na prestação de contas se referem à ausência de
comprovante de regularidade com a seguridade social de participantes do procedimento licitatório e
pagamento a uma empresa que não teria participado do processo licitatório para a construção do
muro do cemitério da cidade.
O juiz Raphael Serra Ribeiro Amorim, titular da 1º vara da comarca de Maracaçumé, julgou
parcialmente procedente os pedidos do Ministério Público Estadual na ação, por entender que a
ausência de solicitação de comprovantes de regularidade com a seguridade social, na realização de
licitações em 2002, configura irregularidade, mas o MP não demonstrou a má-fé do réu ao agir. “…A
improbidade configura-se como uma ilegalidade qualificada pela má-fé, não podendo ser confundida
com simples irregularidades”, ressaltou.

Penalva: Pré-candidatos estão proibidos de realizar eventos até o dia 26
Postado em: 19 de setembro de 2020 por: Juraci Filho —

Atendendo pedido do Ministério Público Eleitoral, a Justiça determinou, em 16 de setembro, que os pré-candidatos a prefeito de Penalva, o atual Ronildo Campos e o ex-prefeito
Edmilson Viegas, se abstenham de realizar, até o dia 26 de setembro, passeatas, carreatas, comícios ou eventos assemelhados.
Os pré-candidatos devem se abster também de veicular jingles, frases e mensagens nas redes sociais que induzam à captação antecipada de votos, procedendo a exclusão imediata das
peças de suas redes sociais.
Em caso de descumprimento, foi estabelecido o pagamento de multa pessoal no valor de R$ 50 mil, sem prejuízo de responsabilidade por crime de desobediência, conforme o artigo 347
do Código Eleitoral.
A determinação da Justiça Eleitoral é resultado de duas Representações formuladas pelo titular da 45ª Zona Eleitoral de Penalva, promotor eleitoral Rogernilson Ericeira Chaves. A
decisão foi assinada pelo juiz Huggo Alves Albarelli Ferreira.
PROPAGANDA ANTECIPADA
Nas manifestações, o promotor ressaltou que a legislação permite propaganda eleitoral somente a partir do dia 27 de setembro. Entretanto, os pré-candidatos realizaram eventos com
carreata, veicularam jingles de campanha, encaminharam convites em redes sociais, divulgaram número de partido, sugerindo pedido de voto.
Por conta destas atividades, o Ministério Público Eleitoral enfatizou nas Representações que os dois teriam realizado propaganda antecipada em flagrante violação aos dispositivos da
legislação eleitoral.

Paço do Lumiar: MP eleitoral aciona Gaeco para investigar
Fred Campos por denúncia de abuso de poder econômico
ou político
Por Daniel Matos • sábado, 19 de setembro de 2020

0

comentário

Promotora apura se candidato a prefeito do PL estaria pagando por propaganda eleitoral antecipada a donos de
carros adesivados com seu número
Em resposta a uma representação, a promotora eleitoral de Paço do
Lumiar, Nadia Veloso Cerqueira, instaurou processo para investigar
denúncia de crime de abuso de poder econômico ou político cometido pelo
candidato a prefeito do município Fred Campos (PL). O motivo é o suposto
pagamento a pessoas para adesivarem seus carros com o número “22”,
com o qual Fred disputa o pleito, o que fere a Lei das Eleições..
A Promotoria Eleitoral tomou conhecimento da circulação, em Paço do
Lumiar, de vários veículos particulares divulgando antecipadamente ao
período permitido em lei, por de adesivos perfurados no vidro traseiro, o
número “22”, que é o número do
Partido Liberal e, portanto, o número com o qual o candidato Fred Campos
concorrerá ao cargo de prefeito.
Os autos da representação que deu ensejo ao processo investigatório
levantam a possibilidade de alguns desses veículos estarem circulando nos
bairros de Paço do Lumiar com o propósito específico de divulgar o número
de Fred Campos em troca de pagamento pelo serviço.
A promotora frisou que a veiculação de propaganda eleitoral em bens
Fred Campos é alvo de mais uma
particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de investigação do MP Eleitoral por denúncia
de abuso de poder econômico ou político,
pagamento para essa finalidade. Considerando que o fato noticiado desta vez com participação do Gaeco
configura, em tese, ilícito que carece de natureza eleitoral a exigir a coleta
de mais subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral
perante a Justiça Eleitoral, Nadia Cerqueira resolveu instaurar procedimento preparatório eleitoral para apurar a
denúncia.
A investigação se estenderá pelo prazo de 60 dias e poderá ser prorrogada, na fim de concluir se houve ou não
abuso de poder econômico ou político e elucidar a autoria do crime eleitoral.
Gaeco
Uma das diligências determinadas pela promotora foi encaminhar ao Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) ofício em que solicita a averiguação da denúncia de que um carro com plotagem
do Partido Liberal (PL) (veículo Corsa de placas de HPK-6155, de Paço do Lumiar) está circulando pelos bairros do

município para divulgação de propaganda eleitoral e se está vinculado a algum candidato,nem especial, por
contratação de serviços.
Abaixo, cópia da portaria expedida Ministério Público Eleitoral instaurando a investigação contra Fred Campos:

Categoria Sem categoria

Prefeito de Presidente Juscelino, José Magno,
sela contrato milionário para abastecimento de
água, mas população suspeita de
irregularidades
Publicado em 18 de setembro de 2020 por Werbeth Saraiva
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Em Presidente Juscelino, o prefeito José Magno dos Santos Teixeira aproveita o fim do mandato para realização de obras
eleitoreiras e descaradamente só agora descobriu que a população do município precisa de água para sobreviver.
Aproveitando a máquina pública e para demonstrar serviço para a população, o mandatário selou um contrato milionário
com a empresa J R Pereira Construções e Comércio – ME que vai faturar R$ 1.044.658,93 (hum milhão quarenta e
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Gestão de Francisco Nagib
contrata loja de calçados
por R$ 11,2 milhões em
Codó
18/09/2020 10h30 - Atualizado em 18/09/2020 11h49
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A gestão de Francisco Nagib contratou uma loja de calçados por cifras milionárias em Codó.
O Blog do Neto Ferreira teve acesso ao contrato e verificou que o acordo teve como objeto
aquisição de bicicletas escolares e capacetes para alunos da educação básica da rede municipal de
ensino.
A fornecedora das bicicletas é a empresa Minasmar Calçados e Confecções Ltda, mais conhecida
como Impacto Calçados, localizada em Codó.
Segundo consta no documento, a compra foi orçada em nada menos do que R$11.240.000,00
milhões.

Vale destacar que um dos itens do contrato, a bicicleta, aro 26, da marca Cairu-Bike/Flash, irá custar
aos cofres públicos R$ 680,00. A Prefeitura adquiriu 7.500 unidades do veículo.
A loja de calçados é administrada pelos sócios Andrey Nogueira Silveira e Edicleia de Oliveira
Sanguinete Silveira.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.
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Denúncia relata falta de mão
de obra e péssimo
atendimento no Hospital
São Domingos
18/09/2020 14h09
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Denúncia enviada ao Blog do Neto Ferreira
relata péssimo atendimento no Hospital São
Domingos, localizado em São Luís.
Conforme consta no relato, uma criança de 2
anos e 9 meses, natural de Coroatá, precisou
ser internada na unidade hospitalar para tratar
de um derrame pleural a direita e pneumonia
aspirativa a esquerda. Ao chegar no local, foi
entubada, pois já fazia uso de musculatura
acessória para conseguir respirar e até o
momento estava com auxílio de máscara de
venturi no momento que estava sendo
transportada de Coroatá para São Luís.
Segundo a mãe da paciente, fazem mais de 20
dias de internação e o atendimento no hospital
é péssimo.

Hospital São Domingos

“É uma criança de 2 anos e 9 meses portadora de uma cardiopatia congênita e que faz o tratamento
em Recife, no Hospital Real Português, e deu entrada pelo diagnóstico acima citado, por nós já
passaram tudo quanto foi tipo de profissionais. Enfermeiros sem preparo com pediatria, técnicas de
enfermagem que já nos disseram na cara que odeia trabalhar com criança. E por aí vai o nível de
comentários sendo que não estou aqui pedindo favor, pago plano de saúde caríssimo para que ela
tenha uma boa assistência. Já tivemos também a infelicidade de cruzar com médicos que não nos
passavam segurança, fisioterapeutas que de tanto forçar uma aspiração traqueal lesionou o trajeto do
tubo deixando um sangramento importante que foi preciso ser investigado, os plantões noturno é um
Deus nos acuda, falta mão de obra qualificada, falta profissionais humanizado, falta assistência e
quem sofre? Os pacientes.”, desabafou a mãe.
Ainda de acordo com a denunciante, há falta de profissionais no São Domingos. Já hpuve noites que
a mesma técnica de enfermagem que ficou com a criança teve que assumir mais 2 pacientes pois
não havia mão de obra.

“Ontem mesmo minha filha foi extubada passou por várias intercorrências na madrugada e não tinha
fisioterapeuta para atende-lá, as reclamações são feitas diariamente e só vem a supervisão com
desculpa e justificativa esfarrapada. Já chega de descaso eu preciso urgentemente de mão de obra
adequada e profissionais que realmente possam trazer o cuidado devido a minha filha”, reclamou.

Candidato em Bacabeira, Venancinho
tem título eleitoral suspenso
por Jorge Aragão
18 set 2020

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que o ex-prefeito José Venâncio
Correa Filho – o Venancinho (DEM), candidato à Prefeitura de Bacabeira nas eleições
deste ano, está com o título de eleitor suspenso.

A consulta é pública e foi feita na terça-feira (15), dois dias após a convenção do DEM
confirmar os nomes de Venancinho e Tchabal como candidatos a prefeito e vice no
município. O motivo da suspensão não é informado no site.

A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por meio de uma
certidão, mas o órgão não esclarece detalhes sobre a suspensão. Existem dois motivos
que devem ter levado a suspensão: prazo para regularização do título, que foi perdido, em
decorrência de condenação pela justiça estadual prolatada no período de
recadastramento biométrico, razão pela qual o ex-prefeito bacabeirense teve seus direitos
cassados.
A suspensão traz várias consequências na vida política do candidato a prefeito do DEM
em Bacabeira impedindo até mesmo de registrar candidatura e concorrer às eleições.
Esse é apenas um dos fatos que comprovam a inelegibilidade de Venancinho. O outro é a
confirmação do nome do ex-prefeito na lista dos ‘fichas sujas’ que o TCE deverá
encaminhar à justiça eleitoral, mas esse é um assunto para a próxima matéria.

Dino diz que Carlos Lula não descumpriu protocolo em Coroatá
por Jorge Aragão
19 set 2020

Em coletiva, realizada na sexta-feira (18), o governador do Maranhão, Flávio
Dino (PCdoB), abusou da cara de pau e do cinismo ao comentar sobre as
aglomerações nas convenções partidárias e sobre a participação do secretário de Saúde, Carlos Lula, em uma dessas convenções.
Ao comentar o episódio envolvendo Carlos Lula, que apareceu dançado sem
máscara, em cima de uma palco de uma convenção em Coroatá, onde o que
se viu foi muita aglomeração, nada de distanciamento social e desrespeito
ao decreto para eventos com 100 pessoas (reveja), Dino afirmou, pasmem,
que Carlos Lula não descumpriu nenhum protocolo.

“O secretário Carlos Lula tem sido exemplar no combate ao coronavírus, não
são interesses políticos, eleitorais e antipatias que devem levá-lo a julgamento. O que ele me informou é que estava em nome próprio e não representando o governo, depois tirou a máscara apenas para discursar. Lembro que
não houve descumprimento de protocolos, porque eles não existem em casos de campanhas eleitorais, de eventos políticos”, afirmou o comunista.
É bom lembrar a Flávio Dino, que imagina que todos tem memória curta ou
são idiotas, que a sua gestão impôs, inclusive multa para quem não fizer, a
obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos. Além disso, existe
um decreto que estabelecesse que só pode ser realizado eventos com no
máximo 100 pessoas. Também é necessário dizer que, como sempre pediram, respeitar o distanciamento social e evitar aglomeração deveria ser obrigatório para Carlos Lula, afinal ele deveria sempre dar exemplo.
Por fim, o próprio candidato que promoveu a convenção, em redes sociais,
desmente o governador Flávio Dino. Ele afirma que Carlos Lula estava no
evento representando o “nosso Governo Flávio Dino”.

Como este Blog já disse, Carlos Lula
perdeu as condições de seguir no cargo, afinal não tem mais moral alguma
de orientar e/ou determinar algo sobre o enfrentamento da Covid-19. No entanto, é óbvio que seguirá, afinal como está dito pelo autor da convenção, ele
apenas e tão somente cumpriu ordens, e por esse motivo, Dino prefere o
desgaste e tentar tapar o “sol com a peneira”, do que agir como sabe que deveria.
Além disso, após tudo que aconteceu nas convenções partidárias em todo o
Maranhão, o comunista diz que, agora, a sua gestão emitiu um parecer técnico a pedido do TRE-MA, mas deixou claro que o Governo do Estado não irá
fiscalizar eventos políticos.
“Recebemos um pleito do TRE-MA para que houvesse a emissão de um parecer técnico, estamos enviando hoje esse parecer a Justiça Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral, e são eles que vão dizer o que pode e não pode
ser feito nas campanhas eleitorais e qualquer fiscalização será dirigida pela
Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral exclusivamente e não pelo
Governo do Estado”, finalizou.
Menos meu caro Flávio Dino, bem menos…

