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Há sim disponibilidade 
das 26 vias originais dos 
recibos de aluguel de Lula

Diz a defesa do ex-presidente, que já havia entregue à Justiça do 
Paraná copias digitalizadas dos recebidos, hoje centro da polêmica 
sobre o processo contra o petista na Lava-Jato.

Novo prefeito 
em Dom Pedro
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Raimundo Borges

TSE aprovou registro de candidatura e afastou a inelegibilidade imposta ao candidato 
Alexandre Costa (PSC). Com isso, ele deverá assumir o cargo nos próximos dias
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Alema homenageia Sebrae do Maranhão
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Tornar a Rua Grande mo-
derna é um desafio e um 
sonho. Ali está o principal 
centro comercial de São Luís, 
espécie de shopping a céu 
aberto, que movimenta mi-
lhões de reais mensalmen-
te. Mas tem cara de aban-
dono. Por ser um ramo de 
comércio mais popular que 
os shoppings tradicionais 
e por estar situado na área 
tombada pelo Patrimônio 
Histórico que Kátia Bogéa é 
ranzinza curadora nacional.

O projeto de revitali-
zação da Rua Grande 
ganhou um impulso 
forte, pelo braço da 
presidente nacional 
do Iphan, Kátia Bogéa. 
Ela assinou a ordem de 
serviço para tocar as 
obras, que vêm sendo 
prometidas há mais 
de uma década. A re-
forma da Rua Gran-
de vai pegar, inclusi-
ve, as praças Deodoro 
e Panteon.

Agora, com a execução do projeto de revitalização, sig-
nifica que a Rua Grande vai ser o que merece ser há 
muito tempo. Pela sua história, pelo que representa 
na geração de renda e empregos e pela valorização do 
local ainda preferido para compras de grande parte da 
população dos bairros. Ali há uma resistência múltipla.
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A cidade de Dom Pedro 
deverá ter um novo pre-
feito nos próximos dias. 
Esse foi o entendimen-

to dos ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) que 
aprovaram, por unanimida-
de, o registro de candidatura 
e afastaram a inelegibilidade 
imposta a Alexandre Carvalho 
Costa (PSC). Nas eleições de 
2016, Alexandre Costa recebeu 
7.997 votos, sendo o candida-
to mais votado do pleito. O se-
gundo colocado foi Hernando 
Macedo (PCdoB), que obteve 
6.026 votos. 

Mesmo tendo sido o ven-
cedor das eleições, Alexandre 
Costa não chegou a assumir 
o cargo por estar sub judice. 
Tudo porque ele concorreu ao 
cargo com o registro indefe-
rido à espera de julgamento 
definitivo pela Justiça Eleitoral 
por ter sido condenado, ante-
riormente, por improbidade 
administrativa.

No TSE, o ministro Herman 
Benjamim foi o relator do caso. 
Em novembro do ano passado, 
Benjamim havia seguido a de-
cisão do Tribunal Regional do 
Maranhão (TRE-MA) por con-
siderar o caso complexo, mas 
garantiu que analisaria nova-
mente a situação de Alexandre 
Costa. “O teor do recurso es-
pecial, do agravo regimental e 
das respectivas contrarrazões 
revela que a matéria é complexa 
e requer exame aprofundado por 
esta Corte Superior, mediante 
julgamento plenário, oportu-
nizando-se manifestação, da 
tribuna, pelos patronos das 
partes”, disse à época.

Ao analisar novamente o 

Foram dois dias intensos de 
debates, eleição para escolha 
de membros do Conselho Par-
ticipativo e definição das pro-
postas para a Carta de Reco-
mendação Metropolitana. O 
documento foi extraído das 325 
proposições feitas pela socieda-
de civil, durante os seminários 
preparatórios realizados em 
cada município da região me-
tropolitana da grande São Luís. 

Mais de 750 pessoas parti-
ciparam da I Conferência Me-
tropolitana, realizada no Pa-
lácio Henrique de la Rocque, 
em São Luís. A realização do 
evento, bem como os seminá-

rios preparatórios, foram exi-
gências legais, para a conso-
lidação da governança plena 
da região metropolitana, bem 
como foi a criação da Agência 
Executiva Metropolitana, que 
é um instrumento de articula-
ção entre os treze municípios. 

“Fico feliz em ver que a me-
tropolização está avançando no 
nosso governo. Há muito tem-
po ouvíamos falar sobre metro-
polização, mas não havia nada 
legalmente definido. Sabemos 
a importância de instituciona-
lizar a região metropolitana e 
os resultados positivos que isso 
vai gerar daqui pra frente”, disse 

o governador Flávio Dino, que 
anunciou o interesse do gover-
no em criar também a região 
metropolitana de Imperatriz.

Eleição

Ao final da conferência, 
foram eleitos 17 membros do 
Conselho Participativo Metro-
politano, que ao todo reserva 
31 assentos, divididos entre o 
presidente da Agência Execu-
tiva Metropolitana e outros 13 
conselheiros, indicados pelas 
prefeituras. Portando, os mem-
bros eleitos nesta fase, foram os 
delegados escolhidos durante 

os seminários preparatórios. 
O presidente Pedro Lucas 

deu posse aos eleitos, que são 
representantes de entidades de 
trabalhadores, entidades empre-
sariais, conselhos profissionais, 
instituições universitárias, re-
presentantes de empresas con-
cessionárias de serviços públi-
cos (saneamento, iluminação, 
transporte, etc...) e Conselhos 
das Cidades dos municípios in-
tegrantes da região metropoli-
tana da grande São Luís. Este 
conselho vai subsidiar as de-
cisões do Colegiado Metropo-
litano – este presidido pelo go-
vernador Flávio Dino. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão realizou ontem, no plenário Nagib Hai-
ckel, uma sessão especial em homenagem 
aos 45 anos do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que 
tem como principal foco fomentar e apoiar o 
empreendedorismo no país. A iniciativa foi 
do deputado Adriano Sarney (PV).

Adriano Sarney enfatizou que as micro e 
pequenas empresas são responsáveis por mais 
de 50% dos empregos gerados no Brasil e no 
Maranhão, correspondendo a 30% de toda a 
riqueza do estado e do Brasil. Ele afirmou, ain-
da, que o Sebrae é de fundamental importância 
para o Maranhão porque dá apoio técnico  ao 
pequeno e micro empresário. O superintenden-
te do Sebrae-MA, João Batista Martins, agra-
deceu a homenagem e falou da parceria que 
a entidade tem com a Assembleia Legislativa.
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Conferência debate interesses municipais

Alexandre Costa (PSC) foi o candidato mais votado nas eleições de 2016 mesmo concorrendo sub judice

As causas que levaram à rejeição 
de contas públicas de Alexandre, 
inclusive com eventual prática de 
improbidade administrativa, não 
continham elementos capazes de 

levar à inelegibilidade do candidato 

Herman Benjamim, ministro do TSE Com a decisão do TSE, Ale-
xandre Costa deverá ser em-
possado imediatamente após 
comunicação oficial à Justiça 
Eleitoral do Maranhão. Com o 
impasse judicial, a cidade de 
Dom Pedro estava sendo ad-
ministrada desde o dia 1º de 
janeiro pela vereadora Rosa 
Nogueira (PSDC), que é a pre-
sidente da Câmara Municipal. 

7.997 

Quantidade de votos 
recebida por Alexandre 

Costa nas eleições de 2016

caso, Herman Benjamim mu-
dou seu parecer inicial. O mi-
nistro chegou à conclusão de 
que “as causas que levaram à 
rejeição de contas públicas de 
Alexandre, inclusive com even-
tual prática de improbidade ad-

ministrativa, não continham 
elementos capazes de levar à 
inelegibilidade do candidato 
pelos requisitos exigidos em dis-
positivo da Lei Complementar 
nº 64/90”. Os demais ministros 
seguiram o parecer.

Assembleia realizou sessão especial em homenagem aos 45 anos do Sebrae Maranhão

A nova Expoema
O Parque Independência, em São Luís, está pronto para 

receber a Exposição Agropecuária do Maranhão (Expoe-
ma), que este ano retornará completamente reformulada 
e com outra visão em relação às anteriores. Ao completar 
60 anos, a maior exposição de animais, produtos e equipa-
mentos agrícolas do estado voltará no próximo dia 14 com 
a mesma filosofia que tem sido aplicada em feiras de agro-
negócios que fazem sucesso país afora. 

O presidente da Associação dos Criadores do Maranhão, 
Ivaldeci Mendonça, resolveu retomar a expoema, depois de 
receber autorização do governador Flávio Dino para utilizar 
o Parque Independência e o apoio para tornar o evento um 
encontro de negócios e não uma casa de shows musicais, 
como se caracterizou no passado. Vai ter shows, ele avisa, 
porém, o foco é oferecer oportunidades de negócios, finan-
ciamentos bancários e cursos variados sobre tudo que tiver 
relação com o setor que mais cresce no Brasil. 

O Maranhão possui o segundo maior rebanho bovino 
do Nordeste, com oito milhões de cabeças, perdendo ape-
nas para a Bahia. Portanto, Mendonça está otimista quan-
to à aceitação dos empresários que estão confirmados. Já 
há falta de espaço e todos os expositores estão preparando 
seus estandes, com recursos próprios. O governo do estado 
mandou preparar o Parque de Exposição e o entregou à As-
sociação dos Criadores, por acreditar que o evento será um 
marco na história da agropecuária maranhense.

Quebraram a cara (1)
Ao inaugurar o Hospital de Traumatologia e Ortopedia 

em São Luís, o governador Flávio Dino deu um pontapé na 
canela de seus opositores, que de tudo fizeram para tentar 
desmoralizar e atrapalhar o projeto. Inclusive, procurando 
fabricar um escândalo por causa do contrato com a Clínica 
Eldorado. Hoje, o serviço inédito está servindo à população. 

Quebraram a cara (2)
Trata-se de uma unidade hospitalar que gerou muito nhenhe-

nhém e ciumeira dos deputados da oposição e dos sarneístas, 
que sugerem, maliciosamente, que basta ser comunista para 
tornar-se uma espécie a ser exterminada. O HTO está pronto 
e operando, com capacidade para fazer 400 cirurgias por mês.

Nadando na maionese
O ex-prefeito de Imperatriz Sebastião Madeira tenta plan-

tar factoides com relação ao PSDB maranhense. Agora, é a 
tentativa de atrair o deputado federal Sarney Filho, ministro 
do Meio Ambiente, para o tucanato. Ele estaria buscando al-
ternativa ao PV, para disputar o Senado. 

União dos contrários 
Sarney Filho poderia retornar ao PMDB, controlado pelo 

senador João Alberto, o mais autêntico sarneísta do Mara-
nhão. Mas o ministro do Meio Ambiente também teria a 
opção do PSB, porém, dirigido pelo prefeito de Timon, Lu-
ciano Leitoa, alinhado de ponta a ponta com Flávio Dino. 
Seria, portanto, um caminho tortuoso. 

Missão oriente
O vice-governador Carlos Brandão virou espécie de chan-

celer do governo Flávio Dino para assuntos orientais. Neste do-
mingo, ele embarca de volta à China e outros países do orien-
te, levando uma comitiva de empresários que vão participar 
da maior feira de produtos e negócios do mundo, em Cantão.

Maior feira do planeta
A Canton Fair surgiu na Primavera de 1957, quando co-

meçou o processo de globalização comercial. Neste contexto 
nasce a maior feira multissetorial do planeta. Realizada duas 
vezes ao ano e dividida em três fases, é a feira com o maior 
nível de negócio e comércio do planeta e também com os 
melhores resultados lucrativos para a economia chinesa.
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