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uaiThaiza Hortegal participa de audiência
pública com a MOB
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A Agência de Mobilidade Urbana do Maranhão
realizou, na quinta-feira (18), uma audiência pública
para discutir os serviços de transporte aquaviário. A
deputada estadual Thaiza Hortegal (PP) participou do
encontro virtual, que contou com a presença do vice-
governador, Carlos Brandão, além de representantes
do Ministério Público, Emap, Procon, Capitania dos
Portos,  Tr ibunal  de Just iça e organizações
interessadas na melhoria dos serviços de ferry-boat.
"Cada vez que a gente propõe um diá logo
transparente, conseguimos tomar decisões mais
apropriadas. Quero cumprimentar a deputada Thaiza,
que já levantou esse debate na Assembleia, por
diversas vezes. Estamos aqui para dizer que, em
nome do governador Flávio Dino, o governo tem nisso
uma p r io r i dade  número  um pa ra  Ba ixada
Maranhense", disse o vice-governador, Carlos
Brandão.

O presidente da MOB, Daniel Carvalho, apresentou o
atual serviço de ferry-boat e propostas para
construção do novo edital de licitação para a
concessão do serviço público. Ele elencou uma série
de mudanças para o novo processo.

"Redução do  va lo r  da  ou torga ,  idade das
embarcações, renovação da frota, melhoria e conforto
nas cabines de passageiros, isolamento acústico,
manutenção preventiva, melhoria no sistema de venda
antecipada de passagens e aumento dos pontos de
vendas são as principais mudanças, mas todo o edital
está sendo revisto e só será finalizado após esta
audiência pública, para que tenhamos a colaboração e
construção de todos aqui presentes e garantir que seja
feito algo que realmente atenda às necessidades da
população", disse Daniel Carvalho. A deputada
estadual é a principal parlamentar em defesa das
melhorias dos serviços de ferry-boat. Desde o primeiro
ano de mandato, em 2019, ela mantém diálogo com o
governo em busca de mudanças concretas que
dependem, principalmente, da união de forças dos
órgãos competentes.

"É importante que todos os órgãos unam forças nesse
momento, pois sabemos das dificuldades de quem é
usuário, que pede a melhoria desse serviço. Logo, que
de uma vez por todas, possamos sanar esse caos que
está aí há tanto tempo nesse tipo de transporte"
destacou Thaiza Hortegal.
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Projeto aprovado na Câmara dá proteção a
vítimas de estupro em audiências judiciais
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GIL MARANHÃO

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na
quinta (18), projeto que dá proteção a vitimas em
audiências de instrução e julgamento sobre crimes
contra a dignidade sexual.

A proposta proíbe durante o julgamento o uso de
linguagem, informações ou material que ofenda a
dignidade da vitima ou de testemunhas. Também
autoriza o juiz a punir eventuais excessos de
advogado do réu.

O projeto teve como base o caso Mariana Ferrer. Em
audiência divulgada em novembro do ano passado, a
jovem foi alvo de humilhações por parte do advogado
de defesa de André Aranha, que acabou inocentado
do crime de estupro contra Ferrer.

"Este é um momento importante para aprovar um
projeto que dê dignidade à mulher, impedindo que ela
seja exposta da forma como ocorreu com Mariana
Ferrer", declarou a deputada Lidice da Mata, autora do
Projeto de Lei  5096/20 é subscr i to  por  25
parlamentares de diversos partidos Ela enfatizou que a
proposta quer dar dignidade à vitima de estupro, que
se expõe a exibir sua dor e fragilidade em um tribunal.
"O advogado de defesa do réu a atacou duramente, no
velho estilo de que a vitima foi estuprada porque
estava com roupa curta ou vestido decotado. A vitima
é revitimizada e passa a ser considera culpada pelo
crime", protestou.

De acordo com o projeto, a pena do crime de coação
no curso do processo que envolve crime contra
dignidade sexual foi aumentada de um terço até a
metade. No Código Penal, a pena para coação no
curso do processo é de reclusão, de um a quatro anos,
e multa, além da pena correspondente à violência.
Esse crime é caracterizado pela atitude contra
autoridade, qualquer das partes, pessoa que trabalhe
ou é chamada a intervir em processo judicial, policial
ou administrativo, ou mesmo no juízo arbitral.

LEI MARIANA FERRER A relatora do projeto,
deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), propôs que, se a
proposta virar lei, ela seja chamada de Lei Mariana
Ferrer. "A vitima foi publicamente insultada e
humilhada pela acusação, diante do inaceitável
silêncio do Ministério Público e do juiz", lembrou.

No relatório, a parlamentar diz que magistrado deverá
excluir do processo qualquer manifestação que ofenda
a dignidade da vitima ou de testemunho. Se houver
excessos, o advogado do réu ou outras partes
p o d e r ã o  s e r  d e n u n c i a d o s ,  c o m  p e n a  d e
responsabilização civil, penal e administrativa. Isso
valerá para as audiências de instrução e julgamento,
especialmente em crimes contra a dignidade sexual e
nas audiências em juizados de pequenas causas.
Caberá ao juiz garantir o cumprimento dessa lei.
Portugal ressalta que "os projetos são oportunos,
necessários e urgentes para coibir esse tipo de prática
danosa que cresce em nossos tribunais à medida em
que crescem os crimes de estupro e feminicidio em
nosso Pais". (COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA
CÂMARA)
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Rede de Controle da Gestão Pública mantém
atividades e recepciona novos membros
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Os novos gestores do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, da Superintendência Estadual da ABIN e
da Delega-c ia-Gera l  da Pol íc ia  Civ i l  foram
recepcionados na manhã desta sexta, 19 de março,
pela coordenação executiva da Rede de Controle de
Gestão Pública do estado, durante reunião por
videoconferência.

A recepção aos noves membros foi feita pelo auditor
federal Alexandre Walraven, secretário de Controle
Externo do Tribunal de Contas da União no Maranhão
que, após dar boas-vindas ao desembargador
Joaquim Figueiredo (TRE), a Eduardo Machado
(ABIN) e André Gossain (PC), explicou como a Rede
funciona, destacando o programa nacional contra
corrupção. Antes das palavras dos 3, a promotora
Nahyma Abas (Ministério Público) e o auditor
Arnaldo Freitas (CGU) resumiram demandas atuais
que estão enfrentando como o combate à Corrupção
no tocante ao auxílio emergencial.



Rede de Controle da Gestão Pública mantém
atividades e recepciona novos membros
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Os novos gestores do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, da Superintendência Estadual da ABIN e
da De legac ia-Gera l  da  Po l íc ia  C iv i l  fo ram
recepcionados na manhã desta sexta, 19 de março,
pela coordenação executiva da Rede de Controle de
Gestão Pública do estado, durante reunião por
videoconferência.

A recepção aos novos membros foi feita pelo auditor
federal Alexandre Walraven, secretário de Controle
Externo do Tribunal de Contas da União no Maranhão
que, após dar boas-vindas ao desembargador
Joaquim Figueiredo (TRE), a Eduardo Machado
(ABIN) e André Gossain (PC), explicou como a Rede
funciona, destacando o programa nacional contra
corrupção.

Antes das palavras dos 3, a promotora Nahyma Abas
(Ministério Público) e o auditor Arnaldo Freitas
(CGU) resumiram demandas atuais que estão
enfrentando como o combate à corrupção no tocante
ao auxílio-emergencial.

O desembargador Joaquim Figueredo começou
relatando ações que realizou antes de assumir o cargo
máximo da Justiça Eleitoral do MA em que assistiu
apresentações das unidades para realizar uma
transição tranquila. Ressaltou os desafios das JE com
a pandemia, as questões judiciais por ser natural os
ganhadores comemorem e os perdedores reclamarem.
Ratificou que seu trabalho é em prol do serviço público
- que faz em conjunto com os servidores, Ministério
Público, partidos políticos, entre outros agentes da
sociedade envolvidos. Avaliou que a prevenção, a
orientação, o conhecimento da legislação, é o caminho
para que erros sejam evitados, por exemplo, na
prestação de contas. Por último, lembrou que foi
durante sua gestão de 2009 como corregedor que
implantou a Ouvidoria do TRE-MA.

Por sua vez, Eduardo Machado falou do papel da
Agência, órgão de assessoramento da segurança
institucional da presidência da república, que orienta
sobre políticas públicas e decisões mais rápidas em 3
frentes com produção de conhecimento em
inteligência, contra inteligência e antiterrorismo.
Antecipou que pretende trazer para o Maranhão, no
fim do ano, um curso de inteligência aplicada.

O delegado-geral André Gossain validou a disposição

da Polícia Civil para apoiar a Rede.

Do TRE-MA participaram da reunião da Rede de
Controle o diretor-geral Luann Matos, os assessores
Gilson Borges, Alessiane Guimarães e Danielle
Cavaignac e a coordenadora Karla Abdala.

A Rede de Controle funciona como articuladora de
esforços para formação de parcerias estratégicas e
definição de diretrizes em comum por meio de
estabelecimento de compromissos e ações conjuntas
voltada para a fiscalização e o controle. No Maranhão,
atualmente são 28 órgãos que fazem parte da Rede.

Site: https://omaranhense.com/rede-de-controle-da-
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Combate à pandemia e ações na periferia
marcam atuação do Coletivo Nós no
primeiro mês de mandato na Câmara
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Os trabalhos do quadriênio 2021-2024 da Câmara
Municipal de São Luís iniciaram, oficialmente, no dia
2 de fevereiro deste ano. Em pouco mais de um mês
de atividades legislativas, o Coletivo Nós (PT) vem
atuando com ênfase em questões sociais, culturais,
econômicas e políticas, da população ludovicense.
Como destaque do primeiro mês do mandato coletivo,
o Nós destinou emendas de saúde no valor de R$ 300
mil para compra de vacinas contra Covid-19; R$ 150
mil para a Casa de Apoio Acolher, que presta serviço
gratuito e voluntário às pessoas vivendo e convivendo
com HIV-AIDS; e R$ 130 mil para o Setor de
Atividades Especiais - Espaço Mulher (SAEEM) do
Hospital Socorrão II, que identifica e acolhe mulheres
vítimas de violência.

Ainda falando da pauta sobre os direitos das Mulheres,
o Coletivo Nós criou a Frente Parlamentar de
Fortalecimento em Defesa da Política para Mulheres,
aprovada unanimemente pelos demais vereadores,
que somará forças à Procuradoria da Mulher -
inaugurada em 2019, que levanta debates das
políticas de gênero, apoia e empodera as discussões e
fala das vereadoras na Câmara. A Frente foi
idealizada com o objetivo de garantir que as políticas
públicas para mulheres aconteçam de forma efetiva,
buscando assegurar  d i re i tos,  como, saúde ,
a c o l h i m e n t o ,  i g u a l d a d e  d e  g ê n e r o  e
representatividade. O Coletivo também participou de
debate virtual com a Escola do Ministério Público
(ESMP), sobre o Combate à Violência contra Mulheres
no Ambiente da Política.

"Uma das nossas diretrizes de trabalho é garantir que
as mulheres em situação de vulnerabilidade, negras,
chefes de famílias e em situação de violência, tenham
seus direitos assegurados, com políticas públicas de
fato efetivas e não apenas em datas comemorativas
ou ações pontuais. Esses direitos precisam ser uma
realidade contínua, diária. Para isso, a Frente vem
para ser ferramenta permanente de enfrentamento às
violações de Direitos Humanos e abre diálogo com
toda a rede de atendimento municipal e estadual às
mulheres, às parlamentares, à Procuradoria da Mulher
da Câmara, Coordenação Municipal da Mulher,
movimentos organizados de mulheres, Conselhos
Estaduais da Condição Feminina e da Mulher,

Secretaria Estadual da Mulher, associações e clubes
de mães das áreas, Secretaria Municipal e Estadual
de Mulheres do PT, fóruns de mulheres, enfim, todo
instrumento e órgão que possa somar forças a essa
luta", destacou Eunice Chê, co-vereadora do Coletivo
Nós.

Entre os requerimentos e indicações aprovadas, está a
solicitação de execução de obra de limpeza, drenagem
e saneamento básico do canal do Rio Paciência, que
passa pelos bairros Apaco, Santa Clara, Riod, Janaína
e Cidade Olímpica; solicitação de reforma da Escola
Governador Leonel Brizola, na Vila Luizão; e
solicitação de serviços de pavimentação asfáltica na
rua São José, no bairro Bom Jesus.

O Nós cobrou também providências para evitar a
ocorrência de desastres, nas áreas com maior
probabilidade de desabamentos e deslizamentos no
período chuvoso, na região do Gapara, Vila Dom Luís,
Sá Viana, Alto da Esperança, Conjunto Vila Luizão,
Sacavém, Túnel do Sacavém e Salina do Sacavém.
Estas áreas,  com r isco de des l izamento e
desabamento, foram visitadas e a população foi
ouvida. Em seguida, o Coletivo se reuniu com o
Ministério Público e com a Defensoria Pública, para
dar seguimento às ações realizadas por estes órgãos
nestas localidades.

"O Nós vem de uma caminhada de base, uma vivência
das comunidades de onde cada um de nós cresceu,
em que passamos a vida toda convivendo com a
ausência de políticas públicas em nossos bairros.
Então, a gente chega à Câmara para ser a voz das
nossas periferias. Nós ouvimos as demandas da
população, mas, também vivenciamos na prática, cada
uma delas. Por isso, em pouco mais de um mês de
atuação, já tentamos fazer a diferença e trabalhar, de
verdade, em prol dos que mais necessitam. Exemplo
disso é que, nesse período, já aprovamos e
encaminhamos 11 requerimentos e indicações,
pedindo melhorias para comunidades da área rural e
periférica de São Luís", enfatizou Eni Ribeiro, co-
vereador do Coletivo Nós.

Outro destaque da atuação, neste primeiro mês de
atividade legislativa: o Coletivo inaugurou o primeiro
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Gabinete Comunitário da Câmara de São Luís da
Zona Rural, que funciona na Associação de Moradores
e Produtores Rurais de Matinha/Maracanã. Além
deste, serão inaugurados outros quatro gabinetes
comunitários nas áreas periféricas de São Luís,
localizados nos pólos: Cidade Operária / Cidade
Olímpica, Coroadinho / Sacavém, Vila Luizão e Itaqui-
Bacanga. Devido aos aumentos de casos do
Coronavírus em todo país, as instalações dos outros
gabinetes foram suspensas e o atendimento para área
rural, bem como o gabinete na Câmara, está sendo
realizado de forma remota.

Pensando neste cenário de pandemia, além da
emenda para compra de vacinas, o Nós articulou,
junto à Secretaria Estadual de Saúde (SES), a
tes tagem gra tu i ta  para  Cov id -19  em duas
comunidades: no Sacavém e na Vila Luizão. Foram
realizados 300 testes e, na ação, foram detectadas
pessoas infectadas nestes bairros e que não haviam
sido testadas antes, pois estavam assintomáticas.

Os co-vereadores visitaram o Centro Municipal de
Vacinação contra a Covid-19, no Multicenter Sebrae, e
protocolaram propostas de melhoria do fluxo de
imunização na Secretaria Municipal de Saúde
(SEMUS). Também reuniram com o secretário adjunto
de Saúde de São Luís, Egídio Ribeiro, para dialogar
sobre o Plano Municipal de Imunização e o Plano
Municipal de Contingenciamento da Pandemia na
capital maranhense.

Com o Bloco Parlamentar de vereadores "Unidos por
São Luís", realizaram visitas ao Hospital da Criança
Dr. Odorico Amaral de Matos, no bairro Alemanha, e o
Hospital Municipal Dr. Clementino Moura Socorrão II,
na Cidade Operária, ouvindo as demandas dos
usuários do Sistema de Saúde Público e buscando
soluções para os problemas identificados na vistoria.
Na oportunidade, visitaram o SAEEM - para onde
destinaram emenda de R$ 130 mil, setor exclusivo
para atendimento às mulheres vítimas de violência,
no Socorrão II e conversaram com a coordenação e
pacientes.

Em diálogo com o movimento de pessoas com
deficiência, o Nós votou favorável à criação da
Secretaria Municipal Extraordinária da Pessoa com
Deficiência (Semeped) e garantiu corpo técnico
especializado para o órgão funcionar de forma plena, a
partir de emenda ao texto do Projeto de Lei
encaminhado pelo Executivo Municipal .

"São muitas pautas que estavam esquecidas. Também
estamos discutindo sobre a Regularização Fundiária.
Levamos à tribuna, reivindicações de ações para
diminuir o impacto da não realização do Carnaval 202;
tentamos ampliar o acesso de artistas da cadeia

cultural do Carnaval, ao edital de auxílio emergencial
lançado pela Prefeitura. E estamos acompanhando e
mobilizando os órgãos responsáveis, para resolução
do problema de abastecimento de água e acesso à
água potável, na região do Gapara e Cidade Nova",
completou Eni Ribeiro.

Ainda como articulações, o Nós se reuniu com o
governador Flávio Dino e com os secretários de
Estado: da Educação, Felipe Camarão; dos Direitos
Humanos  e Part ic ipação Popular,  Francisco
Gonçalves; da Articulação Política, Rubens Júnior; das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry; e
da Cultura, Anderson Lindoso. No âmbito municipal,
também foram realizadas reuniões de articulação com
a secretária de Educação, Esmênia Miranda; e os
secretários de Desportos e Lazer, Ricardo Diniz; e da
Pessoa com Deficiência, Carlivan Braga, para pautar
as demandas da população de São Luís, sobretudo
das comunidades que historicamente não tiveram
acesso às políticas públicas.

Além disso, o Coletivo reuniu-se com a Corregedoria
Geral da Justiça e o Movimento LGBTQIA+, para tratar
sobre a desburocratização do acesso ao nome social;
com o Pacto pela Paz e a Ouvidoria de Segurança
Pública, para ouvir com a comunidade, sobre
segurança nos bairros; com a Diretora da Casa da
Mulher Brasileira, para saber as demandas da casa e
ver a s i tuação do Centro de Referência de
Atendimento à Mulher (CRAM); e com o IMESC, sobre
a Plataforma Francisca das Chagas.

O Coletivo Nós (PT) é o primeiro mandato coletivo da
história legislativa do Maranhão, eleito para a Câmara
de Vereadores de São Luís (2021-2024).  É
representado por seis co-vereadores: Delmar Matias,
Eni Ribeiro, Eunice Chê, Flávia Almeida, Jhonatan
Soares e Raimunda Oliveira. Os seis, juntos, ocupam
apenas uma cadeira de vereador(a). Eles realizam um
processo coletivo, tendo a justiça social e a
participação popular como princípio.

Site: https://omaranhense.com/combate-a-pandemia-e-
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A Agência de Mobilidade Urbana do Maranhão
realizou, na quinta-feira (18), uma audiência pública
para discutir os serviços de transporte aquaviário. A
deputada estadual Thaiza Hortegal (PP) participou do
encontro virtual, que contou com a presença do vice-
governador, Carlos Brandão, além de representantes
do Ministério Público, Emap, Procon, Capitania dos
Por tos,  Tr ibunal  de Just iça e organizações
interessadas na melhoria dos serviços de ferry-boat.

"Cada vez que a gente propõe um diá logo
transparente, conseguimos tomar decisões mais
apropriadas. Quero cumprimentar a deputada Thaiza,
que já levantou esse debate na Assembleia, por
diversas vezes. Estamos aqui para dizer que, em
nome do governador Flávio Dino, o governo tem nisso
uma p r io r i dade  número  um pa ra  Ba ixada
Maranhense", disse o vice-governador, Carlos
Brandão.

O presidente da MOB, Daniel Carvalho, apresentou o
atual serviço de ferry-boat e propostas para
construção do novo edital de licitação para a
concessão do serviço público. Ele elencou uma série
de mudanças para o novo processo.

"Redução do  va lo r  da  ou torga ,  idade das
embarcações, renovação da frota, melhoria e conforto
nas cabines de passageiros, isolamento acústico,
manutenção preventiva, melhoria no sistema de venda
antecipada de passagens e aumento dos pontos de
vendas são as principais mudanças, mas todo o edital
está sendo revisto e só será finalizado após esta
audiência pública, para que tenhamos a colaboração e
construção de todos aqui presentes e garantir que seja
feito algo que realmente atenda às necessidades da
população", disse Daniel Carvalho.

A deputada estadual é a principal parlamentar em
defesa das melhorias dos serviços de ferry-boat.
D e s d e  o  p r i m e i r o  a n o  d e  m a n d a t o ,  e m
2019, ela mantém diálogo com o governo em busca de
mudanças concretas que dependem, principalmente,
da união de forças dos órgãos competentes.

"É importante que todos os órgãos unam forças nesse
momento, pois sabemos das dificuldades de quem é
usuário, que pede a melhoria desse serviço. Logo, que
de uma vez por todas, possamos sanar esse caos que
está aí há tanto tempo nesse tipo de transporte"

destacou Thaiza Hortegal.
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Polícia Civil prende suspeito de estupro em
Grajaú-MA
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A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de
Polícia Civil de Grajaú pertencente a 15ª Delegacia
Regional de Barra do Corda, com apoio da Polícia
Militar do Estado do Maranhão pertencente ao 37º
Batalhão e a Guarda Municipal de Grajaú, deu
cumprimento, a Mandado de prisão preventiva
expedido pela 1ª Vara da Comarca de Grajaú em
desfavor de J.R pelo crime de estupro de vulnerável,
em continuidade delitiva, praticado contra uma criança
de apenas 09 anos de idade, fato ocorrido em uma
pequena localidade localizada na cidade de Formosa
da Serra Negra.

Colhidos os elementos informativos com o apoio do
Conselho Tutelar, foi representado pela prisão
preventiva do investigado, o que foi prontamente
deferida, após parecer favorável do Ministério
Público.

Neste ínterim, o investigado fugiu para uma localidade
afastada dentro do vasto Município de Grajaú e
através de árdua investigação foi possível descobrir o
paradeiro do investigado, que estava homiziado em
uma barraca improvisada na mata, perto da localidade
sempre viva, uns 80 km da sede do Município de
Grajaú. Com base na investigação foi solicitado o
apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, tendo
os agentes de segurança, em carro descaracterizado,
seguido em direção ao local e obtido êxito no
cumprimento do mandado de prisão preventiva. O
investigado agora está a disposição da Justiça.

Site: https://omaranhense.com/policia-civil-prende-

suspeito-de-estupro-em-grajau-ma/
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Que vergonha Mariana Jales! Em plena
pandemia, médicos estão há 6 meses sem ver

a cor do dinheiro - Segue o fluxo!!!
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Rui Marisson

Os médicos prestadores de serviços da clinica

médica e pediatria, da UPA do São José, do Hospital
Socorrão e Hospital

Socorrinho, estão trabalhando sem receber seus
salários desde o mês de setembro, em plena

pandemia, onde os nossos heróis tem arriscado suas
vidas para salvar as nossas, já são 6 meses de
penúria, a informação foi dada pelo Vereador
Flamarion Amaral em suas redes sociais.

A

Secretária de Saúde, Mariana Jales, já provou que não
tem competência pra gerir

uma secretaria tão complexa como a saúde, tá na hora
dela, de forma honrosa,

pediu a sua exoneração, Imperatriz já não aguenta
mais tanto sofrimento.

Flamarion disse que irá tomar todas providências junto
ao Ministério Público,

vereador, faça valer a sua autoridade, fiscalizar e
denúnciar, são atribuições do seu cargo!!!

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/que-vergonha-

mariana-jales-em-plena.html
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Greve de VIPs?
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Já chegou ao Ministério Público a lista de bares e
restaurantes que querem fazer uma inusitada "greve"
contra medidas sanitárias.

Em todos os lugares em que tentaram essa maluquice,
foram derrotados na Justiça. Até o Supremo Tribunal
Federal foi provocado em um caso de São Paulo e
piorou a situação das empresas.

Na internet já há movimentos para fazer protesto na
porta das empresas. Veja abaixo o texto assinado por
alguns estabelecimentos de VIPs e "famosos".

Obs: os erros de português foram preservados do
original.

"A ideia da paralisação seria:

Amanhã formalizariamos essa intenção ao governo
estadual que ou volta o atendimento presencial com as
restrições de 50% ficando em pé de igualdade com oa
demais segmentos da economia ou se for pra ficar
somente com delivery que representa menos de 10%
do nosso faturamento vamos para total na terça feira
23/3.

A ideia não é ficar parado 24 horas

Data da parada: TERCA FEIRA 23/3

Quem concorda coloca o nome da empresa e seu
nome

1 Don Irdara - Camila

2 Rock Burguer - Henrique

3 Azeite e Sal- Gustavo

4 Nosso Canto - Viviane

5 Rustes Dogueria - Viviane

6 Cheiro verde - Carlinhos

7 Bodega 19 Jorge

8 Bobs- Silvio

9 Vignolli- Carvalho

10 Velho John Jorge

11 Talking blues - Leo

12 Acácia Gastrobar - Silva e 13 Monique

14 Mariscado - Anderson

15 Ferreiro Grill

16 Ferreiro Praia

17 Tasquinha Ferreiro

18 Bistrô e Boteco

19 Rocha Burger

20 Venezuela lanches

21 Jabuticaba Café

22 Bem dito Bar- Daniel

23 Borajapa - Achilles

24 Churrascogrillslz -Rusi

25 casa peixada-Eduardo

26 Mr Cheney - Bruno

27 Dió - Daniel

28 o tchê do churrasco- Ronaldo

29 Hangai- Luciano

30 Papaleguas- Fabrício

31 assim assado, - Alex

32 Rossini steak- Fabrício

33 barriga verde-fabricio

34 casa Rossini- fabricio

35 Chopp Time - Rodrigo

36- Mercado D'Minas -Abel

37 - Quintas do Calhau - Américo

38- Light Meals - Lina
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39- Casa ALMENDRA - Lina

40- SMOKESLZ- Herbeth Ávila

41- Gugu pizza burguer - Gustavo

42 - Sushimy - Pedro H.

43 - Sushibar - Pedro H.

44 - Pizzaria Nonno Giotto

45 - Beer Comigo - Peterson

46 - Itália winebar- Daniel

47- Champs Mall- Manoel Castro

48 bangalô espettaria península

49 bangalô espettaria calhau

50 Hot Bangs

51 Nativus

52 - Villa do Vinho Bistrô - Werther

53- Chez Girondelle- Roberto

54-buteko rio anil - Luís Alberto

55-Azu restaurante

56- Buteko Lagoa - Adriano

57 - Marajapa

58- food park olho d'água- francisco Duailibe

59- desfrut praia- Andre Neves

60 - Big joe - Araújo Neto

61 - Rock & Ribs Olho D'Água - Ivo Mendes

62- Tradicao Dos papas Daniel

63- Relva - Juliana

64- B.Burguer - Juliana

65- Cozinha Farofa - Juliana

67- sabor da pizza - Vânia

68- Pizza Bar-Nelly

69 - Churrasquinho do Júlio - Júlio

70 - Bunker

71- DESCOVI

72- Gran Pastelli

73- Gigante Burguer- Raimundo Bottentuit

74- Pastel da Carioca - Marluce e José Luiz

75- Sushi'Za - Isabella

76 - Companhia do Churrasco shopping da Ilha - Fabio
Martins

77 - Companhia do Churrasco shopping sao luis -
Fabio Martins

78- Mara Beach - Mário Júnior

79- Monsieur BES- Mário Júnior

80 - Tokyo Cozinha Oriental

81- barriga verde

82- steak

83- casa rossini

84 - Sal e Brasa Churrascaria

85 - LULU Salada

86- Pizzaria e Sorveteria Mamma Mia ! Stefano
/Níldma

87- Sorveteria Itália ( Rocha & Iseppato ) - Stefano /
Níldma

88 - Pizzas & Sorvetes Mamma Mia - Stefano/Níldma

89- Feijoada sabor

90-Restaurante Feijão de Corda

91- Restaurante Flor de Vinagreira

92-Picanharia"

Site: https://www.domingoscosta.com.br/greve-de-vips/
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O início da queda nos casos de Covid, a
força de Dino que favorece Brandão e a
inutilidade de pesquisas quase dois anos

antes de eleição
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O Informante

O início da queda nos casos de Covid, a força de Dino
que favorece Brandão e a inutilidade de pesquisas
quase dois anos antes de eleição são os assuntos de
destaque no Colunaço do Pêta deste domingo, 21, que
fala, ainda, sobre a reavaliação de Othelino Neto, a
reclamação de prefeitos contra parlamentares
maranhenses, a decisão do CNJ contra o juiz Clésio
Cunha, as notícias requentadas contra a Emap, a
sutileza da iniciativa de Osmar Filho no encontro com
Márcio Jerry; e, claro, os intrigantes Mistérios do Dr.
Pêta, como este: "Qual foi o prefeito do litoral
maranhense que recebeu apoio financeiro, de
'duzentas pilas', de um deputado do 'Poder Rangedor',
e, depois de resolver um problema sério seu no TSE,
com um outro parlamentar (este federal), agora anda
dizendo que vai devolver o valor devido ao
'estadual'???!!! Lógico!!! Fechou acordo com o
'federal'!!! Traição à vista"!!! Boa leitura!!!

COLUNAÇO DO PÊTA -

PETINHADAS -

*** Dizer que estamos vivendo um momento muito
difícil e perigoso não é mais nenhuma novidade!!!
Estamos, sim, e, mais do que nunca, precisando da
proteção de Deus contra esse mal que assolou o
planeta há exatamente um ano, mudando a vida de
todos os seus habitantes!!! A novidade é a intuição
que pessoas de pensamento positivo estão tendo, ao
acreditarem que, logo, logo, os números de vítimas
desse mal começarão a cair!!! Essa, sim, é a grande
novidade, com possibilidades reais de acontecer!!!
Homens e mulheres intuitivos, de pensamento
positivo, estão convictos de que os efeitos da
vacinação no Brasil começarão a ser sentidos o mais
breve possível, trazendo as primeiras boas notícias de
queda no número de infectados e de mortos!!! Não
importa agora apontar erros, inconsequências e
irresponsabilidades; afinal, quem os cometeu ou agiu
dessa forma arcará com as consequências., de uma
forma ou de outra!!! O que importa, mesmo, é acreditar

nessa novidade., fazer a sua parte, porque ela, essa
parte, aliada à vacinação que tende a cobrir todo o
país, é que vai transformar em realidade esse
pensamento positivo que todos precisam ter agora!!!
Que Deus olhe por todos nós!!!

*** Bom, agora falemos um pouco de política!!! O
Maranhão deverá assistir a uma disputa eleitoral
inédita, que antecede as eleições de 2022!!! A força
política do governador Flávio Dino é tão expressiva,
que, pela primeira vez na história recente do estado,
um chefe do executivo maranhense poderá ter dois ou
mais candidatos de sua própria base aliada disputando
o mais importante cargo estadual!!! Dino é hoje um
dos nomes mais destacados da política nacional!!!
Caminha para a conclusão do segundo mandato com
resultados significativos e sem máculas em sua
biografia, vantagens que o credenciam como fonte
confiável para a imprensa de todo o Brasil!!! Nenhum
político, em posição confortável como a desfrutada
atualmente pelo governador maranhense, arriscaria
perder um capital político como este!!!

*** É justamente neste aspecto que, na balança da
sucessão, o vice-governador Carlos Brandão surge
com um peso forte a ser considerado no cenário
político local!!! Brandão é sucessor natural de Flávio
Dino!!! Ao assumir o governo, em abril do ano que
vem, terá em suas mãos a responsabilidade de
conduzir e até ampliar o legado de feitos, conquistas e
realizações do governador!!! Mas a prerrogativa de
nada serve sem uma análise mais aprofundada!!! Com
quase oito anos de governo, o vice é quem melhor
conhece o funcionamento de cada engrenagem da
máquina governamental . ,  as real izações, as
secretarias e as obras, muitas inauguradas por ele
mesmo, a pedido do chefe!!! Um eventual governo
liderado por Brandão seria uma espécie de terceiro
mandato para Dino, sem ameaças de desmonte do
funcionamento da estrutura governamental e sem o
risco de ascensão de um novo grupo político!!!

*** Adversários já se movimentam na expectativa de
que uma pesquisa feita agora inviabilize esse cenário
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favorável ao vice-governador!!! E quem alertou sobre a
artimanha foi o ex-governador José Reinaldo Tavares,
esta semana, quando declarou que se pesquisa
antecipada determinasse resultado de eleição, ele não
teria sido governador do Maranhão!!! Houve quem
considerasse que aquele era um outro momento da
história política, inclusive o próprio Zé Reinaldo!!! De
fato - e exatamente por estar em uma outra época -,
Brandão permanece em situação de vantagem em
relação aos adversários!!! Sem passivo negativo ético
ou escândalos na trajetória que costumam ser
amplificados nos holofotes das redes sociais da
atualidade, ele usufrui da condição de aliado
necessário do governador maranhense!!! É aguardar
para conferir os próximos desdobramentos!!!

*** A propósito da sugestão de realização de
pesquisas para supostamente definir o candidato a
governador do grupo, o Jornal Pequeno recorreu a um
comentário do jornalista Ribamar Correa, editor da
coluna eletrônica 'Repórter Tempo', com base em
fatos que envolveram José Reinaldo, para fazer, em
sua edição de quinta-feira, 18, uma oportuna
lembrança!!! Isso, repetimos, no momento em que
informações publicadas - cada qual movida por seus
respectivos interesses - dão conta de que o
governador Flávio Dino usaria pesquisas como critério
para definir o candidato do grupo à sua sucessão em
2022, o que não necessariamente corresponde à
verdade!!!

*** Amparado nos fatos que resultaram em sua eleição
no ano de 2002, e que contrariaram frontalmente as
pesquisas da época, José Reinaldo rechaça a tese de
que sondagens prévias sejam base indispensável para
se construir o consenso de um grupo em torno de uma
candidatura ao Governo do Estado!!! Vice de Roseana
Sarney, José Reinaldo assumiu o governo quando ela
saiu para disputar o Senado., e se lançou candidato à
reeleição contrariando todas as expectativas!!! Na
época, as pesquisas Ibope e Econométrica previam
um futuro sombrio para a candidatura do governador!!!
Às vésperas das convenções partidárias, Jackson
Lago (PDT), que havia renunciado à Prefeitura de São
Luís, tinha nada menos que 60% das intenções de
voto; o segundo adversário, Ricardo Murad (PSB),
tinha 20%, e o governador José Reinaldo, apenas
3%", lembra o 'Repórter Tempo'!!! Todos recordam
que a campanha foi dura, pesada, "com muita
pancadaria e com a oposição animada pela certeza de
que havia chegado sua hora de assumir o poder no
Maranhão!!! O clima, porém, foi aos poucos mudando,
com José Reinaldo crescendo dia a dia, chegando
empatado com Jackson Lago, depois que os dois
atropelaram Ricardo Murad!!! A vitória do governador
no primeiro turno foi confirmada depois que a Justiça
Eleitoral tirou do páreo Ricardo Murad, que teve a sua
candidatura impugnada!!! "Mesmo considerando as

diferentes circunstâncias, a experiência que viveu
autoriza o ex-governador a contestar o critério da
pesquisa como básico para definir candidatos"!!!

*** Essa aqui do JP, sobre a "Reavaliação de
Othelino", também vale a pena ler de novo!!! "A
decisão do governador Flávio Dino, de disputar o
Senado em 2022, teve um impacto forte no meio
político; mais precisamente, nas pretensões do
deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão. Ele falou pela primeira vez
sobre o assunto nessa quarta-feira, 16, numa
entrevista ao jornalista Clóvis Cabalau ('Bastidores -
Bom Dia Mirante). Disse que, diante da decisão do
governador, 'líder maior do nosso grupo', vai reavaliar.
'Posso concorrer à reeleição como deputado estadual,
disputar uma vaga na Câmara Federal ou compor uma
chapa majoritária nas eleições de 2022', ressaltou.

*** "Não se pode afirmar com toda certeza, mas o
engajamento de Othelino Neto ao 'subgrupo' do
senador Weverton Rocha (sub-grupo, porque hoje
essa divisão é muito clara dentro do grupo liderado por
Flávio Dino) estar ia calcado numa eventual
candidatura do presidente do poder legislativo
maranhense ao Senado. Teria Othelino absorvido a
tese, possivelmente lhe assegurada por Weverton
(não afirmamos com certeza), de que Flávio Dino
deveria disputar a presidência da República; em última
hipótese, na condição de vice. A decisão do
governador é um balde de água fria nas pretensões de
Othelino, que agora se vê diante de um novo cenário e
já admitindo a possibilidade de disputar reeleição ou
uma cadeira na Câmara dos Deputados. Difícil ver
futuro numa outra composição majoritária. Eliminada a
possibilidade da disputa pela vaga do senador Roberto
Rocha (o mandato de Rocha termina agora), Othelino
tem a opção de manter o seu projeto com Weverton ou
tomar um outro rumo. Da mesma forma que avaliará o
novo rumo eleitoral provavelmente o presidente da
Alema reavaliará as alianças. É uma possibilidade
plausível"!!!

*** "Na entrevista, Othelino Neto referiu-se a Flávio
Dino de uma forma que parecia ter esquecido nos
últimos tempos. Disse que o governador terá seu
apoio em qualquer mandato que decidir disputar,
defendeu a unidade do grupo e a continuidade do
atual trabalho que vem sendo feito no Maranhão.
'Quero ser um agente da construção da unidade neste
campo político, porque nós entendemos que esse
projeto está tendo êxito e sendo bom para o
Maranhão. Por isso, é justo que tenha uma
continuidade', ressaltou. A se depreender do que
imagina o governador nesse sentido, de continuidade
do projeto por ele iniciado no dia 01 de janeiro de
2015, não é difícil concluir os desdobramentos desse
novo cenário que levou Othelino a assumir que
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reavaliará seu novo rumo político"!!!

*** Rapaz, e o que tem de prefeito reclamando de
parlamentares estaduais e federais do Maranhão é
uma 'festa'!!! "Onde estão as emendas para ajudar os
munic íp ios"???! ! !  "Por  onde andam nossos
deputados???!!! Sumiram todos"!!! "Vacina liberada
para comprar e nenhuma emenda dos caras"!!! É só
desse tipo que se ouve "por ai"!!! O que tem de
prefeito reclamando é 'brincadeira'!!! Pior que tem um
parlamentar, especificamente, que, segundo eles, "fica
só fazendo 'migué' para se promover, mas ajudar os
municípios, que é bom, nada"!!!

*** E o ex-craque Edgar, do Sampaio!!! Esse aí
'desembestou' tanto na 'cachaça' e alucinógenos, que
na noite de sexta, 19, foi parar na delegacia de
Cururupu, depois de provocar lesão corporal em um
irmão!!!

*** Falar em polícia, tá 'rolando' aí, num grupo de
policiais, que raquearam todo o sistema da PMMA.,
CGI raqueado, CPF, contas bancárias, todos os dados
dos militares. Diz que os hackers fizeram até uma
divulgação no Youtube mostrando como eles
acessaram o sistema de segurança!!! O objetivo de
mostrar como foi possível ter o acesso seria para
despertar a atenção de quem tem interesse em
comprar dados!!! Pelo sim, pelo não (há possibilidade
de se tratar de um fake), o secretário Jefferson
Portela, informado do fato, solicitou uma averiguação
por parte do comandante da PMMA, Coronel Pedro
Ribeiro!!! Até o fechamento do Colunaço nenhum
retorno havia sido dado!!!

*** Meu amigo, e essa decisão unânime aí, do
Conselho Nacional de Justiça, de afastar o juiz Clésio
Cunha, hein!!! 'Babado forte'!!! Pior que são tantos
procedimentos investigativos contra ele que nem se
sabe ao certo em qual deles o CNJ se baseou para
tomar a decisão., ou se foi em todos!!! O certo é que o
magistrado foi duramente punido!!! Dr. Pêta apurou
que alguns casos são muito graves!!! Teve um de
saque de dinheiro de interditado, que agora o Estado
tem que repor!!! Essa ação é da Procurador Geral do
Estado!!! Teve um outro caso em que ele foi acusado
de copiar uma sentença feita pelo advogado de uma
parte!! E quem não lembra aquela da inversão do
processo no caso de Roseana Sarney???!!! Meu
amigo, a 'história' é mais comprida que esperança de
pobre!!! Pior!!! Ele era da caixa., saiu para o
Ministério Público quando algumas 'situações
perigosas' começaram a aparecer., depois do MP, foi
para o judiciário!!! Por fim, ainda tem as histórias com
a 'Mamusca', que obrigam a tapar o nariz mais do que
quando passa pela Lagoa da Jansen!!! Pense!!!
'Cabra' é enrolado!!!

*** Eita, que 'notícia requentada' virou moda mesmo!!!
A Emap (Empresa Maranhense de Administração
Portuária) nem quis se manifestar - e até desdenhou -
sobre uma informação postada na blogosfera dando
conta de que o PCdoB estaria agindo na Câmara
Federal para evitar uma fiscalização no Porto do
Itaqui!!! "O partido do governador Flávio Dino, o
PCdoB, segue agindo na Câmara dos Deputados para
barrar uma fiscalização da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Casa, juntamente com o
Tribunal de Contas da União (TCU), no Convênio de
Delegação nº. 16/2000 - que concedeu ao Maranhão a
gestão do Porto do Itaqui. O pedido de auditoria é do
deputado Edilázio Júnior (PSD), e tem relatório
favorável do deputado Marcel van Hattem (NOVO-RS)
desde 2019. A proposta seria apreciada novamente
nesta semana na Comissão, mas voltou a ser retirada
de pauta a pedido do deputado Orlando Silva, do
PCdoB", postou o blog do jornalista Gilberto Leda!!!
Uma fonte governista garantiu que o assunto é
requentado!!! "Uma comissão da Câmara esteve lá no
porto, em 2019, e constatou a excelente gestão que
está sendo feita, inclusive reconhecida pelo próprio
governo federal e pelo Ministério da Infraestrutura, por
meio do Prêmio Portos Brasil"!!!

*** Interessante que, em gestões passadas, quando a
EMAP não dava lucro, ninguém nunca se interessou
pelo porto, procurando investigar para onde iam os
recursos da empresa!!! Agora que o Itaqui é um dos
mais importantes portos do país e a EMAP tem
destaque nacional em gestão portuária, 'nego' trabalha
para atrapalhar o serviço de quem, em meio a uma
pandemia, segue movimentando a economia,
exportando a safra de grãos e ajudando o Brasil e o
Maranhão!!!

*** Alô, alô, Semosp!!! Dr. Pêta sabe do esforço
empreendido pela Prefeitura para tapar os buracos
maiores nas principais ruas e avenidas de São Luís!!!
Mas, meu amigo, o que anda preocupando, também,
são os pequenos buracos que aumentam e saltam aos
olhos a cada dia nessas vias!!! E são pequenos
buracos, mas fundos, com potencial de estourar
pneus, destruir rodas e até causar pequenos
acidentes!!! O serviço de manutenção precisa agir
logo!!!

**************************************************************
*

JP MEMÓRIA - RUMO AOS 70 ANOS

Gerô, cantor e compositor popular,

é trucidado por PMs em São Luís

Na tarde desta quinta-feira, 22 de março de 2007,
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aconteceu um crime hediondo em São Luís: a tortura
e o assassinato do cantor e compositor Jeremias
Pereira da Silva, o Gerô, de 46 anos.

Ele foi espancado até a morte por policiais militares,
após assistir a uma sessão realizada no plenário da
Assembleia Legislativa do Estado, que na época
funcionava no Centro Histórico, na Rua do Egito.

Extraordinário personagem da cultura maranhense,
Gerô se foi cedo demais. Vale lembrar: foi ele que
criou as músicas de boa parte das campanhas
eleitorais do saudoso ex-governador Jackson Lago e
de outros políticos do Maranhão.

Filho de Pedro Correia da Silva e de Maria do Carmo
Pereira da Silva, Gerô nasceu no município de
Monção, no dia 6 de janeiro de 1961.

Cordelista, fã de João do Vale, Gerô foi parceiro de
Joãozinho Ribeiro, de Escrete, de Josias Sobrinho, de
Ribão da Flor, o Ribão de Olodum, hoje Ribão da
Favela. Com seu inseparável chapéu de couro, Gerô
gravou quatro CDs e diversos jingles de campanhas
políticas e eleitorais.

Era o começo do Governo Jackson Lago. Gerô
perdera o cargo de secretário de Cultura adjunto da
Prefeitura de Vargem Grande. Estava desempregado
e passando graves dificuldades - "Tô liso. Tô no
pânico", dizia ele -, embora tivesse sido o autor da
famosa música que marcou a vitoriosa campanha do
governador eleito em 2006. Em vão, ele procurava
apoio de amigos no governo e no Poder Legislativo.

Por uma daquelas armadilhas cruéis do destino, ele
acabou se envolvendo em uma confusão com
seguranças da Assembleia Legislativa do Estado,
policiais militares que trabalham à paisana. Era uma
agitada quinta-feira na Casa de Manoel Beckman. A
galeria e o Plenário da Assembleia completamente
lotados, em uma concorrida sessão solene. Mas o
Gabinete Militar fora acionado sob a reclamação de
que havia pessoas fazendo 'baderna' na galeria.

Após a sessão, Gerô começou a ser torturado nos
porões do velho prédio da Assembleia e, em seguida,
entre 12h30 e 13h, foi conduzido à viatura 028 do 9º
Batalhão da Polícia Militar do Estado, ocupada pelos
soldados Paulo Roberto Almeida Paiva e José
Expedito Ribeiro de Farias.

Resultado: o inconformado preso, gritando que era
amigo do governador do Estado e que não merecia ser
tratado daquele jeito, acabou sendo massacrado -
literalmente trucidado - pela polícia, ficando com todas
as costelas fraturadas e grave hemorragia nos rins, de
acordo com laudo expedido pelo Instituto Médico Legal

(IML).

Conduzido por uma viatura do 1º Distrito Policial, Gerô
já estava morto ao dar entrada, por volta das 16h30,
no Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I). O
caso abalou os meios políticos e rapidamente ganhou
repercussão na imprensa. O governador Jackson
Lago, que estava fora de São Luís, também teve um
forte impacto, chegando a lembrar que Gerô
compusera dois jingles para a sua campanha ao
Governo do Estado.

Um movimento intenso durante a noite marcou a
lavratura do flagrante contra os policiais acusados, que
entrou pela madrugada. Para o Plantão Central da
antiga Rffsa, na Beira-Mar, deslocaram-se vários
políticos e auxiliares do governador Jackson Lago -
dentre eles a secretária de Segurança Cidadã,
Eurídice Vidigal, o secretário-chefe da Casa Civil,
Aderson Lago, o secretário da Igualdade Racial, João
Francisco, o comandante geral da Polícia Militar,
coronel Pinheiro Filho, e o delegado geral da Polícia
Civil, Jeferson Portela - que fizeram questão de
acompanhar de perto o desenrolar dos fatos.

Depois do ocorrido, os PMs envolvidos na tortura e
morte do artista alegaram, em sua defesa, que não
sabiam quem era Gerô. No Maranhão, o dia 22 de
março é o Dia Estadual de Combate à Tortura. A data
foi instituída através da Lei nº 8.641/2007, em razão
deste trágico episódio que culminou com a morte de
Gerô.

**************************************************************
*

*** E pra fechar.

A hora das sutilezas

As recentes movimentações no meio polít ico
provocam atitudes e reações que só conseguem
entender aqueles que acompanham muito de perto o
dia a dia da política maranhense.

Nos últimos dias, observa-se uma aproximação maior
entre o vice-governador Carlos Brandão e o deputado
federal licenciado Márcio Jerry, o que sugere que o
atual secretário de Cidades e Desenvolvimento
Urbano despertou para uma situação que talvez não
estivesse enxergando mais claramente: o caminho
mais seguro e curto para realizar um sonho que com
certeza alimenta: de se tornar governador do
Maranhão.

É natural que essa aproximação entre Brandão e Jerry
preocupe outros interessados em disputar o governo
do estado, como o senador Weverton Rocha, líder
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maior, hoje, do PDT do Maranhão. Afinal, Jerry e
Rocha mantêm há um bom tempo uma relação que
não é vista com bons olhos no Palácio dos Leões. Na
ainda recente eleição da Famem, por exemplo, Márcio
Jerry foi visto como um dos fatores responsáveis pela
derrota do candidato Fábio Gentil (prefeito de Caxias
apoiado por Brandão), ao declarar, na véspera do
pleito, que o governo do Maranhão não iria interferir na
disputa. A declaração foi correta, mas entendida como
inoportuna, desnecessária e prejudicial aos interesses
do vice-governador.

Daí não é errado afirmar que foi sintomática a reunião
de quarta-feira, 17, entre o presidente da Câmara
Municipal de São Luís, Osmar Filho, integrante do
subgrupo governista liderado pelo senador Weverton,
e o secretário Márcio Jerry, anunciado como um
encontro institucional para tratar de projetos não
apenas para Cajari, base eleitoral do vereador, mas
também para São Luís.

"Mais parcerias em favor do Maranhão. Conversamos
sobre projetos e benefícios para as cidades de Cajari e
São Luís", destacou o presidente da Câmara.

Independentemente da sua diplomacia para uma boa
relação entre o governo Flávio Dino e a gestão do
prefeito Eduardo Braide, a atitude de Osmar, de se
encontrar com Márcio Jerry, sugere a necessidade da
manutenção dos laços entre o secretário considerado
homem forte do governo Flávio Dino e o seu líder
maior, o senador Weverton Rocha. (Do JP de sexta-
feira)

********************

A força do mal destruidora da moral

A ignorância atropela os fascistas na zona vermelha
de risco no Brasil, país retardatário na diplomacia
mundial que rege as ações em torno do destino dos
imunizantes capazes de deter a guilhotina que se
mantém armada sobre os pescoços de milhares de
cidadãos com as estatísticas de óbitos robustas
agravadas com a falta de leitos nas Unidades de
Tratamento Intensivo (UTI).

Somos joguetes nesse sistema que causa a fome, a
miséria a violência e soterra a ideia de Nação. Para
constatarmos isso, basta observarmos os números e o
caminho trilhado por um país que utiliza as estatísticas
para fazer o povo sangrar, arrastando os corpos sem
vida ao limite máximo municiado por dados mentirosas
que escancaram os dentes diante do engordamento
da popularidade projetada com o pagamento do novo
auxílio emergencial.

De visibilidade supostamente menos impactante,

outros números acompanham a tragédia brasileira
concebida por um modelo de ação política necrófila,
que promove a agonia e da dor da morte de entes
queridos que perambulam em portas dos hospitais.

********************

MISTÉRIO -

*** Qual foi o prefeito do litoral maranhense que
recebeu apoio financeiro, de 'duzentas pilas', de um
deputado do 'Poder Rangedor', e, depois de resolver
um problema sério seu no TSE, com um outro
parlamentar (este federal), agora anda dizendo que vai
devolver o valor devido ao 'estadual'???!!! Lógico!!!
Fechou acordo com o 'federal'!!! Traição à vista!!!

*** Qual é a nova pirâmide que está sendo 'erguida' na
'Grande I lha'???!! !  Pois é. ,  parece que tem
gente pegando empréstimo para investir., numa lógica
'trust' letal!!!

*** Quem foi a 'socialite', de prédio de luxo no eixo
Calhau/Ponta do Farol, que 'surtou', num grupo de
amigas, por conta, segundo ela, da não eficiência da
"portaria remota" do condomínio, que a "obriga" a ter
que descer para pegar as encomendas e deixa seus
convidados 'postados', às vezes por até 15 minutos,
para serem autorizados subir???!!! Pra completar,
ainda chocou 'todo mundo' dizendo que o condomínio
e s t a v a  p a r e c e n d o  " p r é d i o  d e  p o b r e " ! ! !
"Jesus/Maria/José"., essa aí tá precisando de um leite
quente para se acalmar., de preferência, com umas
bolachinhas ou torradinhas!!!

*** Por que a diretoria dá Fribal, da Ponta da Areia,
liberou os caminhões de abastecimento para utilizar o
estacionamento dos clientes???!!! Meu amigo, pense
numa zorra total!!! Essa semana, um desses
caminhões quase atropela uma mãe com o filho de
colo!!!

*** Qual prefeitura da 'Grande Ilha' está sem 'se coçar'
há dois meses com empresa higienizadora hospitalar,
o que anda resultando em operação padrão por parte
dos trabalhadores., até a regularização do débito???!!!
'Rapá'., vamos ser mais técnicos nessa pandemia!!!

*** Qual empresária, "cara-metade" de ex-vice
governador, teve que fechar uma das suas lojas da
Holandeses, depois que a proprietária do ponto não
quis  renovar  o contrato por  conta de uma
inadimplência de 10 meses???!!! É., teve que sair na
'marra'!!!.

*** Qual foi o empresário do ramo da construção que
tentou pagar uma compra com cheque, em um
supermercado da 'Grande Ilha', e o caixa disse que
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não podia receber???!!! "Rapá', o 'balacobaco' foi
grande!!!.

*** Quem é o ex-assessor de ex-parlamentar federal,
que, depois de se tornar subsecretário municipal na
'Grande Ilha', virou uma verdadeira "estrela",
ignorando "velhos conhecidos" a quem sempre
recorria quando seu ainda chefe precisava de alguma
"coisinha"???!!! Esse é grande o perIGO de quem não
sabe lidar com o poder!!!

*** Quem será o "ex-poderoso" de governo, lá das
bandas da Península, que anda 'revivendo' o
personagem "Seu Oscar", da novela "A gata
comeu"???!!! Pois é., o "cabra" em casa é um 'santo',
mas basta colocar a roupa de ginástica e 'descer' pro
calçadão que vira a 'fera das donzelas'!!!

*** Quem é a coordenadora de instituto de saúde, 'ex-
filial' de superior que exercia poder com 'mão de ferro',
que agora está com os dias contados no cargo???!!!

*** Qual "cara-metade" de parlamentar pretende
disputar uma vaga no legislativo com o apoio de uma
das franquias partidárias de um federal pretenso
candidato a governador??!!!!

*** Quem são as "miss-simpatias" que pretendem
disputar uma vaga no parlamento em 2022???!!!
Melhor antes dar uma "guinada" no humor!!!

***
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