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Vereador Roberto Rocha Jr. participa do Programa "Todos por São Luís", no bairro da Vicente Fialho

O vereador Roberto Rocha Júnior (PSB) participou durante toda a manhã deste sábado (18), da 11ª edição do
Programa "Todos Por São Luís", promovido pela Prefeitura, que aconteceu no bairro Vila Vicente Fialho. O
evento contou com a presença do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PTC), equipes das secretarias municipais e
estaduais, vereadores, empresas parceiras, além da primeira-dama do município, Camila Braga, que também é
a coordenadora do programa.
Por meio de parcerias com o Governo do Estado, Corregedoria Geral da União (CGJ/MA) e a Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), o programa tem como objetivo, além de fortalecer o vínculo entre a
Prefeitura e a população, ampliar o acesso das pessoas mais carentes, à serviços básicos e essenciais em várias
áreas, como exames preventivos, consultas clínicas e odontológicas, emissão de carteira do SUS, verificação de
pressão arterial, teste de glicemia, aplicação de flúor, vacinação para crianças e adultos, atendimentos jurídico
e outros.
A programação deste sábado foi o ponto alto de várias ações que foram realizadas ao longo da semana no bairro
da Vicente Fialho e outras sete comunidades adjacentes. Na oportunidade, as pessoas puderam se capacitar
com cursos e oficinas oferecidos pela Prefeitura, por meio das Secretárias.
Como oprograma também tem o objetivo de gerar emprego e renda para a população, durante toda a semana
foram oferecidos os cursos de bombons regionais, sorvete, panificação, comidas regionais, origami, sucos
alternativos, cursos de estética, dentre outras oficinas de capacitação.

"Achei o programa maravilhoso, pois nos deu a oportunidade de aprender coisas diferentes, além de realizar
diversos serviços de saúde em um único local, e de maneira rápida", elogiou Ilza Marques, de 32 anos,
moradora da Vicente Fialho.
Durante o mutirão, sempre acompanhado do prefeito, Roberto Rocha Júnior visitou todas as barracas e recebeu
várias manifestações de carinho da população. Ele destacou a importância do programa para a comunidade.
"A realização desse evento no nosso bairro é de extrema importância, e estamos muito contentes com a vinda
do prefeito aqui hoje. Esta não é a primeira vez, e, com certeza, não será a última, visto que ainda temos muito
projetos de melhorias para o bairro da Vicente Fialho. Tenho certeza de que até o final do mandato e, se Deus
quiser, por muitos e muitos anos, iremos conseguir trazer todos os benefícios que o povo dessa região tanto
necessita", disse.
O prefeito Edivaldo Holanda Júnior destacou sua felicidade com o sucesso do programa. Ele aproveitou para
elogiar a atuação do vereador Roberto Rocha Júnior no município, especialmente no bairro da Vicente Fialho.
"É uma felicidade poder estar aqui no bairro da Fialho, trazendo o programa 'Todos Por São Luís', e poder
oferecer à população os serviços da Prefeitura de forma integrada e conjunta com todas as secretarias. Quero
ressaltar a importância do vereador Roberto Rocha Júnior em todo esse processo. Ele, que é um vereador
nascido no bairro, está lutando conosco e nos ajudando com um trabalho muito atuante, especialmente no
bairro da Vicente Fialho", ressaltou.
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Com o "Todos por São Luís" Prefeitura leva mais ações ao Vicente Fialho

Mais uma edição do "TodosPor São Luís" com ampla aceitação popular. Desta vez, as ações na área decultura,
saúde, infraestrutra, esporte e assistência social foram excecutadasno bairro Vicente Fialho, com a culminância
do projeto no Centro de Saúde Amar,unidade entregue há um mês completamente reformada para a
comunidade. Oprograma, idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), tem comoparceiros o
Governo do Estado, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão(Fiema) e a Corregedoria Geral de
Justiça (CGJ/MA).O prefeito Edivaldo,assim como nas outras edições, teve uma calorosa recepção dos
moradores. Tirou"selfies", recebeu abraços, mas ouviu com atenção as demandas deinfraestrutura do bairro,
embora a maioria dos moradores tenha reconhecido as melhoriasque já foram feitas nos últimos meses.
Edivaldo salientou as obras que foramrealizadas nos bairros e a possibilidade de semanalmente estar perto do
povo esentir os anseios da população de perto."O bairro temrecebido várias ações. Várias ruas foram asfaltadas,
entregamos a unidadebásica de Saúde totalmente reformada e equipada para a população. E
estamosreformando a escola do Bairro. Temos avançado muito nestes dois anos e meio commuitas ações nas
áreas da saúde, educação, infrestrutura. E poder ver o programaTodos Por São Luís consolidado dentro dos
bairros é motivo de muita felicidade.Um programa que antes eram de 30 em 30 dias e agora é semanal. Então,
todos ossábados estamos em um bairro diferente", destacou o prefeito.

A primeira-dama,Camila Holanda, coordenadora geral do programa, acompanhou de perto as ações
doprograma durante toda a semana, conversado com a população sobre demandas dosbairros. "Estar com as
comunidades, manter o diálogo e levar ações diretasda Prefeitura são propostas do programa, que estão sendo
cumpridas com êxito acada edição", afirmou Camila Holanda.Antes da culminânciadas ações do programa
"Todos por São Luís", o bairro do VicenteFialho recebeu serviços de requalificação asfáltica, varrição, capina,
roçagem,reparação de meios-fios e sarjetas e recolhimento de mais de duas toneladas debagulhos volumosos
com a operação Bota Fora. No ato de culminância, atividadesde várias secretarias levando serviços para os
moradores. Acompanhado dos seusauxiliares, o prefeito ouve as demandas, indica a secretaria e já encaminha
aosecretário da pasta referente à demanda as soluções cabíveis.

Na área do esporte elazer, torneio de "travinha", basquete de rua, tênis de mesa, futebolde botão, dama e
xadrez foram algumas das atividades que divertiram ascrianças. O prefeito entregou pessoalmente o troféu aos
campeões do"travinha".Dona ZenildePereira, 55 anos, foi abraçar pessoalmente o prefeito de São Luís e
agradecerpelos serviços levados à comunidade, que atendem a todo o entorno. Ela tambémdestacou a
necessidade das ações itinerantes com o chefe do Executivo ouvindodiretamente a população. "Esse é um
projeto muito bom. Temos que dar a mãoe palmatória. Esperamos que continue assim O prefeito na rua,
ouvindo o povo,as necessidades do povo, que fica muito satisfeito de estar perto e falar o quesente. A história
de gabinete já passou. É passado. E o prefeito EdivaldoHolanda está fazendo o que a comunidade já queria há
muito tempo. E atingetodas: Vinhais, Fialho, Recanto, Vila Cruzado. São várias comunidades vizinhas.

Está de parabéns o prefeito de São Luís", disse.Os vereadoresBárbara Soeiro (PMN), Roberto Rocha Júnior
(PSB), Isaías Pereirinha (PSL),Professor Lisboa (PCdoB), Basileu (PSDC), Ivaldo Rodrigues (PDT) e a
suplenteFátima Araújo (PRP). Representante do bairro, Roberto Júnior enalteceu as açõesda Prefeitura. "O
projeto Todos por São Luís vem contemplando váriosbairros e hoje contempla a Vicente Fialho e as adjacências.
O bairro tem muitaspessoas carentes, que necessitam de uma atenção especial. A Prefeitura cumprecom seu
papel social de se colocar à disposição para as pessoas que precisam. Eo prefeito comparece ao nosso bairro
levando mais benefícios".



OFICINAS

A grande novidadedesta nona edição foi a venda dos produtos feitos por moradores da comunidadenas oficinas
promovidas pelo programa. No próprio evento, os alunos já ganharamdinheiro com a venda de bombons
regionais, sorvete, comidas regionais eorigami. Na tenda do sorvete, uma equipe de oito alunos, que aprendeu a
fazersorvete em oficina na semana passada, levou mais de 300 sorvetes, com ótimasaída. "No calor, é uma
ótima opção. Estamos satisfeitos por ter aprendidouma coisa nova e já poder colocar em prática de verdade",
disse aestudante Iane Soares.Além das oficinas detécnicas artesanais, a Prefeitura levou durante a semana
curso de informática epalestras educativas para formar a consciência ambiental e cidadã dosmoradores.
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TODOS POR SÃO LUÍS: PREFEITURA LEVOU MAIS AÇÕES AO VICENTE FIALHO COM A PRESENÇA DO PREFEITO
EDIVALDO

Mais uma edição do "Todos Por São Luís" com ampla aceitação popular. Desta vez, as ações na área de cultura,
saúde, infraestrutura, esporte e assistência social foram executadas no bairro Vicente Fialho, com a
culminância do projeto no Centro de Saúde Amar, unidade entregue há um mês completamente reformada para
a comunidade.O programa, idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), tem como parceiros
o Governo do Estado, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema) e a Corregedoria Geral de
Justiça (CGJ/MA).O prefeito Edivaldo, assim como nas outras edições, teve uma calorosa recepção dos
moradores. Tirou "selfies", recebeu abraços, mas ouviu com atenção as demandas de infraestrutura do bairro,
embora a maioria dos moradores tenha reconhecido as melhorias que já foram feitas nos últimos meses.
Edivaldo salientou as obras que foram realizadas nos bairros e a possibilidade de semanalmente estar perto do
povo e sentir os anseios da população de perto."O bairro tem recebido várias ações. Várias ruas foram
asfaltadas, entregamos a unidade básica de Saúde totalmente reformada e equipada para a população. E
estamos reformando a escola do Bairro. Temos avançado muito nestes dois anos e meio com muitas ações nas
áreas da saúde, educação, infrestrutura. E poder ver o programa Todos Por São Luís consolidado dentro dos
bairros é motivo de muita felicidade. Um programa que antes eram de 30 em 30 dias e agora é semanal. Então,
todos os sábados estamos em um bairro diferente", destacou o prefeito.

A primeira-dama, Camila Holanda, coordenadora geral do programa, acompanhou de perto as ações do
programa durante toda a semana, conversado com a população sobre demandas dos bairros. "Estar com as
comunidades, manter o diálogo e levar ações diretas da Prefeitura são propostas do programa, que estão sendo
cumpridas com êxito a cada edição", afirmou Camila Holanda.Antes da culminância das ações do programa
"Todos por São Luís", o bairro do Vicente Fialho recebeu serviços de requalificação asfáltica, varrição, capina,
roçagem, reparação de meios-fios e sarjetas e recolhimento de mais de duas toneladas de bagulhos volumosos
com a operação Bota Fora. No ato de culminância, atividades de várias secretarias levando serviços para os
moradores. Acompanhado dos seus auxiliares, o prefeito ouve as demandas, indica a secretaria e já encaminha
ao secretário da pasta referente à demanda as soluções cabíveis.Na área do esporte e lazer, torneio de
"travinha", basquete de rua, tênis de mesa, futebol de botão, dama e xadrez foram algumas das atividades que
divertiram as crianças. O prefeito entregou pessoalmente o troféu aos campeões do "travinha".Dona Zenilde
Pereira, 55 anos, foi abraçar pessoalmente o prefeito de São Luís e agradecer pelos serviços levados à
comunidade, que atendem a todo o entorno. Ela também destacou a necessidade das ações itinerantes com o
chefe do Executivo ouvindo diretamente a população. "Esse é um projeto muito bom. Temos que dar a mão e
palmatória. Esperamos que continue assim O prefeito na rua, ouvindo o povo, as necessidades do povo, que fica
muito satisfeito de estar perto e falar o que sente. A história de gabinete já passou. É passado. E o prefeito
Edivaldo Holanda está fazendo o que a comunidade já queria há muito tempo. E atinge todas: Vinhais, Fialho,
Recanto, Vila Cruzado. São várias comunidades vizinhas. Está de parabéns o prefeito de São Luís", disse.

Os vereadores Bárbara Soeiro (PMN), Roberto Rocha Júnior (PSB), Isaías Pereirinha (PSL), Professor Lisboa
(PCdoB), Basileu (PSDC), Ivaldo Rodrigues (PDT) e a suplente Fátima Araújo (PRP). Representante do bairro,
Roberto Júnior enalteceu as ações da Prefeitura. "O projeto Todos por São Luís vem contemplando vários
bairros e hoje contempla a Vicente Fialho e as adjacências. O bairro tem muitas pessoas carentes, que
necessitam de uma atenção especial. A Prefeitura cumpre com seu papel social de se colocar à disposição para
as pessoas que precisam. E o prefeito comparece ao nosso bairro levando mais benefícios".OFICINASA grande
novidade desta nona edição foi a venda dos produtos feitos por moradores da comunidade nas oficinas
promovidas pelo programa. No próprio evento, os alunos já ganharam dinheiro com a venda de bombons



regionais, sorvete, comidas regionais e origami. Na tenda do sorvete, uma equipe de oito alunos, que aprendeu
a fazer sorvete em oficina na semana passada, levou mais de 300 sorvetes, com ótima saída. "No calor, é uma
ótima opção. Estamos satisfeitos por ter aprendido uma coisa nova e já poder colocar em prática de verdade",
disse a estudante Iane Soares.Além das oficinas de técnicas artesanais, a Prefeitura levou durante a semana
curso de informática e palestras educativas para formar a consciência ambiental e cidadã dos moradores.Acesse
aqui a galeria de imagens desta reportagem
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Ação no Vicente Fialho

Mais uma edição do "Todos Por São Luís" com ampla aceitação popular. Desta vez, as ações na área de cultura,
saúde, infraestrutra, esporte e assistência social foram excecutadas no bairro Vicente Fialho, com a culminância
do projeto no Centro de Saúde Amar, unidade entregue há um mês completamente reformada para a
comunidade. O programa, idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), tem como parceiros o
Governo do Estado, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema) e a Corregedoria Geral de
Justiça (CGJ-MA).

O prefeito Edivaldo, assim como nas outras edições, teve uma calorosa recepção dos moradores. Tirou "selfies",
recebeu abraços, mas ouviu com atenção as demandas de infraestrutura do bairro, embora a maioria dos
moradores tenha reconhecido as melhorias que já foram feitas nos últimos meses. Edivaldo salientou as obras
que foram realizadas nos bairros e a possibilidade de semanalmente estar perto do povo e sentir os anseios da
população de perto.

"O bairro tem recebido várias ações. Várias ruas foram asfaltadas, entregamos a unidade básica de Saúde
totalmente reformada e equipada para a população. E estamos reformando a escola do Bairro. Temos avançado
muito nestes dois anos e meio com muitas ações nas áreas da saúde, educação, infrestrutura. E poder ver o
programa Todos Por São Luís consolidado dentro dos bairros é motivo de muita felicidade. Um programa que
antes eram de 30 em 30 dias e agora é semanal. Então, todos os sábados estamos em um bairro diferente",
destacou o prefeito.

A primeira-dama, Camila Holanda, coordenadora geral do programa, acompanhou de perto as ações do
programa durante toda a semana, conversado com a população sobre demandas dos bairros. "Estar com as
comunidades, manter o diálogo e levar ações diretas da Prefeitura são propostas do programa, que estão sendo
cumpridas com êxito a cada edição", afirmou Camila Holanda.

Antes da culminância das ações do programa "Todos por São Luís", o bairro do Vicente Fialho recebeu serviços
de requalificação asfáltica, varrição, capina, roçagem, reparação de meios-fios e sarjetas e recolhimento de
mais de duas toneladas de bagulhos volumosos com a operação Bota Fora. No ato de culminância, atividades de
várias secretarias levando serviços para os moradores. Acompanhado dos seus auxiliares, o prefeito ouve as
demandas, indica a secretaria e já encaminha ao secretário da pasta referente à demanda as soluções cabíveis.

Na área do esporte e lazer, torneio de "travinha", basquete de rua, tênis de mesa, futebol de botão, dama e
xadrez foram algumas das atividades que divertiram as crianças. O prefeito entregou pessoalmente o troféu aos
campeões do "travinha".
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Audiência pública define metas para segurança em Pinheiro

Na última sexta-feira (17), em audiência pública realizada no Centro de Formação Cultural, na Comarca de
Pinheiro (MA), representantes da sociedade civil e membros dos órgãos integrantes do Sistema de Justiça
definiram metas visando à melhoria da segurança e do sistema prisional local. O encontro foi promovido pela 1ª
Vara Judicial de Pinheiro e coordenado pela juíza Tereza Franco Palhares, titular da unidade.

O maior problema relatado pelos cidadãos que estiveram presentes foi o tráfico de drogas, que, segundo
relataram, tem aumentado a cada ano. Como resultado direto do aumento do tráfico e consumo de
entorpecentes, estão os crimes contra o patrimônio e contra a vida, que também apresentam números elevados.

Uma das medidas definidas para coibir a circulação de drogas foi proposta pela juíza coordenadora da
audiência. Tereza Palhares sugeriu a intensificação da fiscalização nos terminais de espera para travessia
marítima, entre a Ilha de São Luís e o continente, e nos acessos para outras cidades da região. Segundo a
magistrada a vulnerabilidade desses pontos facilita a atuação de grupos criminosos.

Ela também lembrou que cerca de dez municípios da Baixada Maranhense ainda estão sem delegado de polícia
civil, o que agrava o problema da segurança região onde Pinheiro está inserido. A juíza propôs a criação de uma
comissão para monitorar as metas traçadas e definiu uma nova reunião para o dia 20 de agosto, quando
também deverá ser discutida a implantação, no município, da metodologia APAC (Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados).

O desembargador Froz Sobrinho, coordenador da Unidade de Monitoramento Carcerário do TJMA (UMF), disse
que é preciso a mobilização de toda a sociedade civil, mas principalmente dos poderes constituídos, no sentido
de promover ações de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ele destacou o trabalho para melhoria da
execução penal que vem sendo realizado no Estado, o que permitiu ao Maranhão, nos últimos cinco anos,
avançar da penúltima para a terceira posição no ranking dos tribunais mais eficientes nessa atividade.

Outra medida debatida foi a conclusão da nova unidade prisional de Pinheiro, que ainda estão com as obras
paralisadas. Segundo Camila Neves, subsecretária da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária
(Sejap) as obras serão retomadas ainda em julho e a previsão é de que até dezembro esteja concluída. Essa foi,
inclusive, uma das medidas integrantes do Termo de Cooperação firmado pelo Governo do Estado com o
Conselho Nacional de Justiça, quando ficou estabelecida a entrega para janeiro de 2016.

O comandante da Polícia Militar, coronel Marco Antonio Alves, informou que a obra de construção do quartel do
10º Batalhão está sendo retomada, o que vai permitir um trabalho mais eficiente da PMMA. O comandante
também garantiu que até fevereiro de 2016 o batalhão vai receber mais 72 policiais. Atualmente o 10º Batalhão
conta com 137 policiais para atender 12 municípios da região.

Representando a Corregedoria da Justiça, o juiz Rodrigo Nina, que é membro da Comissão Sentenciante,
reforçou o apoio do órgão nas ações integradas para o fortalecimento do Sistema de Justiça. Ele comunicou que
a Corregedoria já está planejando um mutirão de análise dos processos com réus presos, que hoje se encontram
em delegacias e na Unidade de Ressocialização de Pinheiro.



A Corregedoria também vai realizar, por meio da 1ª Vara, um mutirão de saúde nas duas delegacias e na
unidade prisional. A iniciativa deverá ser realizada ainda no mês de agosto e contará com o apoio da Prefeitura.
Filuca Mendes, prefeito de Pinheiro, garantiu todo o suporte para a realização do mutirão e afirmou que o apoio
será permanente. Na oportunidade, deverão ser realizados diversos exames médicos e odontológicos.

O delegado-geral da Polícia Civil, Augusto Barros, reconheceu a escassez de agentes e delegados na região,
mas disse que já há planejamento do Governo do Estado para suprir essa necessidade. Barros adiantou que foi
concluído um estudo para implantação do Núcleo de Inteligência para a região, que ainda aguarda aprovação.
Segundo a proposta, o objetivo é implantar um núcleo em cada uma das 18 regionais, para aperfeiçoar o
trabalho de investigação. Hoje, somente São Luís e Imperatriz contam com essa estrutura.

Populares também reclamaram do número excessivo de festas e questionaram os critérios para a liberação das
autorizações para realização de eventos. Eles relataram casos onde teriam ocorrido abusos de autoridade
cometidos por policiais, o que será apurado pelo Comando da PMMA. Outra providência solicitada foi
encaminhada ao Judiciário e trata da criação e instalação de uma vara competência exclusiva de processos
criminais.

Participaram da audiência o vice-presidente da Câmara, Valter Soares; o promotor Jorge Luis Ribeiro; o
presidente da OAB local, João José da Silva; o subsecretário de Segurança, delegado Saulo Everton; o
comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militares, tenente-coronel Edvan Lacerda; o coordenador executivo
da UMF, Ariston Apoliano.


