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URGENTE!! Junior do Nenzin tem pedido de liberdade negado por
Desembargador do TJ

André Imprensa  10:25   Nenhum comentário 

Publicado em 3/2/2019
Blog Minuto Barra, o Portal de Notícias do Gildásio Brito 
Edição André Gomes 

O Desembargador Tyrone José Silva do Tribunal de Justiça do Maranhão negou no último dia 29 de janeiro e
com decisão publicada dia 1° de fevereiro, um pedido feito pelos advogados para que fosse posto em liberdade
Manoel Mariano de Sousa Filho, conhecido pelo apelido de Júnior do Nenzin, acusado pela Polícia Civil e
Ministério Público do Maranhão de ter assassinado seu próprio pai o ex-prefeito de Barra do Corda Manoel
Mariano de Sousa(NENZIN) na manhã do dia 6 de dezembro de 2017.
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Autoridades destacam caráter democrático da eleição da nova Mesa
Diretora
 

As autoridades que prestigiaram a posse, nesta sexta-feira (1º), dos 42 deputados estaduais eleitos para a 19ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão, elogiaram o caráter de união que permeou a eleição da
chapa única "Igualdade e Democracia", encabeçada pelo atual presidente, deputado Othelino Neto (PCdoB). 

Estiveram presentes o governador Flávio Dino (PCdoB); o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo; o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA),
desembargador Cleones Cunha; e vários secretários e prefeitos municipais.

O primeiro que destacou o papel inédito foi o governador Flávio Dino (PCdoB), que enalteceu a composição
feminina da chapa articulada pelo presidente reeleito, Othelino Neto. Dos nove cargos, cinco são ocupados
agora por deputadas mulheres, fortalecendo a participação delas na nova Mesa Diretora.

"O presidente Othelino garantiu na composição de sua chapa uma grande representação feminina, a maior do
Maranhão, e talvez a maior do Brasil. Isso mostra que houve uma preocupação em preservar a representação
das bancadas, atentando para a composição partidária da Casa, o que se refletiu no nome da chapa, Igualdade e
Democracia, mostrando uma união que pode nos ajudar a imprimir um novo ritmo no crescimento ao
Maranhão", afirmou o governador.

"Foi uma grande honra participar da abertura dos trabalhos, com destaque para a atuação do presidente
Othelino Neto, no sentido de garantir uma grande composição feminina na chapa. Desejo sucesso à nova Mesa
Diretora", completou o presidente do TJMA.

O corregedor do TRE-MA ressaltou que a relação harmoniosa entre os poderes deve continuar. "A nova Mesa
Diretora certamente manterá a parceria harmoniosa que o presidente Othelino tem com os demais poderes em
benefício do Maranhão", disse o desembargador Cleones Cunha.

O presidente Othelino Neto agradeceu as mensagens e falou sobre a participação feminina na bancada. "A
bancada da Casa cresceu, agora são oito mulheres. O ideal seria que fosse ainda maior, mas temos um fato
marcante, que merece muito ser enaltecido. A nova Mesa Diretora, agora, tem cinco mulheres e quatro homens,
uma forma objetiva de reconhecer a importância da participação da mulher na política".
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PM cumpre reinação de posse e sete famílias são retiradas

Duas casas tiveram que ser arrombadas porque estavam fechadas, mas a maioria das famílias não ofereceu
resistência.
IMIRANTE.COM

No local, foram construídas 7 casas, e a proprietária dos terrenos, Constantina Maria, entrou com uma Ação de
Reintegração ainda em 2008, ao perceber a ocupação dos imóveis. (Foto: Divulgação)
IMPERATRIZ - Dois caminhões de mudança foram disponibilizados para a retirada de moradores no
cumprimento da determinação judicial de reintegração de posse no bairro Parque das Palmeiras, na Rua da
saudade, lotes 9 e 10. No local, foram construídas 7 casas, e a proprietária dos terrenos, Constantina Maria,
entrou com uma Ação de Reintegração ainda em 2008, ao perceber a ocupação dos imóveis.

O mandado de reintegração de posse com auxílio de força policial foi expedido no fim do ano passado, mas só
nesta segunda-feira (4) foi dado cumprimento pela PM, após uma reunião com as famílias para a última
notificação na semana passada. Duas casas tiveram que ser arrombadas porque estavam fechadas, mas a
maioria das famílias não ofereceu resistência.

Alguns ocupantes argumentavam que nunca foram intimados a comparecer na Justiça e que havia divergência
na medição, mas a oficial de Justiça conversou com as famílias e disse que a decisão seria para cumprir a
desocupação conforme o mapa que consta no processo. O advogado de defesa das famílias ocupante dos lotes,
Jean Vieira, entrou com pedido de anulação da decisão de reintegração que não foi julgado.
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São Luís: trânsito será modificado nas prévias carnavalescas

publicado em 4/2/2019 Atualizado em 04/02/2019 - 07:56

Prefeitura disciplina trânsito para garantir mais segurança nas prévias carnavalescas na capital
Presente no disciplinamento do trânsito durante as prévias carnavalescas na cidade, a Prefeitura de São Luís
vai reordenar o trânsito no Centro, orientando os condutores durante os eventos de pré-Carnaval e garantindo a
manutenção e ordenamento do transporte coletivo na região. As mudanças, organizadas pela Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), acontecerão nos sábados 2, 9, 16 e 23 de fevereiro, das 14h às
20h; e aos domingos, por conta do pré-Carnaval na Feirinha São Luís, que acontece na Praça Benedito Leite.

A alteração no trânsito garante tanto espaço para a realização dos eventos realizados por blocos carnavalescos,
pelo Governo do Estado e Prefeitura de São Luís, quanto a manutenção do serviço de transporte coletivo no
Centro da cidade durante o período. Milhares de pessoas devem participar do carnaval de rua na região do
Centro Histórico de São Luís. "Agentes da SMTT atuarão na área a fim de orientar melhor os condutores",
enfatizou o secretário municipal de Trânsito e Transportes, Canindé Barros.

Aos sábados, serão alteradas as rotas dos ônibus que descem para a Praça Maria Aragão utilizando a Rua Rio
Branco, com destino ao São Francisco ou ao Terminal da Praia Grande. Nos locais, também não será permitido
o tráfego de veículos.

Com a alteração, os ônibus e demais veículos que, após passarem pela Deodoro, desciam a Rua Rio Branco
serão direcionados à Avenida Gomes de Castro e deverão fazer o retorno na Embratel em direção ao Parque do
Bom Menino pela Avenida Alexandre de Moura. Para chegar ao Terminal da Praia Grande, na Avenida
Beira-Mar, os condutores deverão seguir pela Avenida Senador Vitorino Freire, na Areinha, em direção ao
Ceprama e à rotatória da Fonte do Bispo, na área do Anel Viário.

Para seguir em direção ao São Francisco, os condutores devem pegar a Avenida Beira-Mar, pelo Viva Cidadão,
de onde serão direcionados pelos agentes para a Ponte do São Francisco, considerando que a área da Reffsa
estará interditada. Já o acesso à Ponte Bandeira Tribuzzi será realizado pelo Anel Viário.

PRÉ-CARNAVAL NA FEIRINHA SÃO LUÍS

Aos domingos, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) dá também suporte para o
pré-Carnaval da Feirinha São Luís, que atrai milhares de pessoas para a Praça Benedito Leite, no Centro
Histórico da cidade. A interdição tem início às 11h30 em Frente ao Tribunal de Justiça. Quem subir pela rampa
em direção a praça Pedro II deverá dobrar a esquerda descendo a  Rua da Montanha Russa em direção à
Avenida Beira-Mar. A ação visa favorecer o trânsito seguro de pedestres na área e, assim, garantir maior
tranquilidade aos foliões.


