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O VALE

A Prefeitura de Santa Inês, por 
meio do Departamento de Cultura, 
segue em ritmo acelerado na mon-
tagem da estrutura do arraial do mu-
nicípio, no Parque da Raposa. O São 
João da Nossa Gente será realizado de 
24 a 28 deste mês. Este ano o público 
vai encontrar novidades criadas como 
forma de valorizar ainda mais a nossa 
cultura.

De acordo com o Departamento 
de Cultura, pela primeira vez as dan-
ças folclóricas vão se apresentar em 
um alambrado de cerca de metro e 
meio de altura. O que vai proporcio-
nar uma visão melhor do público ao 
prestigiar as apresentações. As atra-
ções musicais farão shows no palco 
principal e no “Casarão do Forró”, um 

espaço criado para valorizar a cultura 
regional.

Outra novidade já adiantada 
pelo Departamento de Cultura será o 
“Arrastão Junino”, em que brincantes 
e os apreciadores da cultura mara-
nhense percorrerão algumas ruas da 
cidade fazendo um trajeto festivo até 
ao Parque da Raposa, onde por noite 
devem se apresentar de 10 a 15 atra-
ções.

De acordo com a comissão orga-
nizadora do São João da Nossa Gente, 
tudo foi preparado para que o retorno 
da festança junina em Santa Inês seja 
intensa e bonita, como nossa cultura 
maranhense. A programação oficial e 
mais detalhes do arraial do município 
devem ser feitos nas próximas horas.

Prefeitura de Santa Inês 
anuncia novidades do São 

João da Nossa Gente

Na tarde desta terça-feira, 
21, um acidente foi registrado 
na BR-316, próximo a um posto 
de combustível, em Santa Inês. 
De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal, uma colisão 
frontal entre dois veículos de 
passeio foi a causa do acidente.

Quatro pessoas ficaram 
feridas, sendo uma em estado 
mais grave. As vítimas foram 
socorridas e encaminhadas ao 
Hospital Municipal Tomaz Mar-

tins, em Santa Inês.
“O grave acidente foi aten-

dido pela Polícia Rodoviária Fe-
deral, nós tivemos 4 feridos e 1 
grave, a princípio. As causas do 
acidente com a definição e de-
mais medidas administrativas 
serão relacionadas no laudo 
de acidente de trânsito confec-
cionado pela Polícia Rodoviá-
ria Federal”, disse Wanderson 
Carlos, chefe da PRF em Santa 
Inês.

ACIDENTE É 
REGISTRADO NA 

BR-316 EM SANTA INÊS

Acidente aconteceu no inicio da tarde desta terça-feira, dia 21

O caso acon-
teceu essa sema-
na no Povoado São 
Raimundo, zona 
rural de Pindaré 
Mirim. Thauã Lima 
de 11 anos sofreu 
uma descarga elé-
trica quando tenta-
va pegar uma pipa 
que estava presa na 
rede elétrica.

De acordo com 
os familiares, ele 
estava com outros 
amigos e ao retor-

nar pra casa, decidiu 
voltar ao local onde 
estava para pegar a 
pipa e foi nesse mo-
mento que ele levou 
a descarga elétrica. 
Thauã foi socorrido 
por moradores da 
comunidade e en-
caminhado para o 
Hospital Municipal 
Tomas Martins, em 
Santa Inês.

O estado de 
saúde dele, de acor-
do com a tia da 

PINDARÉ: CRIANÇA SOFRE 
DESCARGA ELÉTRICA APÓS PEGAR 

PIPA PRESA NA REDE ELÉTRICA

Thauã Lima tem
 11 anos de idade

criança, é conside-
rado estável, mas 
por conta da gra-
vidade, pode ser 
transferido para o 
Hospital Macrorre-
gional Tomás Mar-

tins ou para um Hos-
pital em São Luís.

A família da 
criança divulgou a 
chave de um PIX 
para quem puder 
ajudar nesse mo-

mento difícil em 
que eles estão pas-
sando. 

P I X / C P F : 
04169942370 – LU-
CIENE DE LIMA DE 
JESUS PINHEIRO
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Durante o motopatrulhamento na noi-
te de sexta-feira, 17, na estrada que dá aces-
so ao Povoado Lages, zona rural de Pindaré 
Mirim, o Esquadrão Pretoriano, ao passar 
próximo a um carro, o motorista acelerou 
e fez manobras bruscas buscando se evadir 
da guarnição.

Em seguida a equipe policial suspeitou 
dos integrantes do veículo que poderiam 
estar portando algum objeto ilícito.

Após ser feito o acompanhamento tá-
tico e várias ordem de parada com sinais lu-
minosos e sonoros, o veículo não parou até 
chegar na estrada a caminho da Povoado 
Lajes quando, de acordo com a PM, os dois 
indivíduos desceram do carro efetuando di-
versos disparos contra a guarnição, que se 
abrigou caindo no matagal e revidando a 
injusta agressão, alvejando assim os indiví-
duos. 

Após cessarem os disparos, foi encon-
trado com cada um dos indivíduos um re-
vólver calibre 38.

A equipe do Esquadrão Pretoriano en-

DOIS MORREM APÓS 
TROCA DE TIROS COM A 
PM EM PINDARÉ MIRIM

 A PM informou que foi encontrado com cada 
um dos indivíduos um revólver calibre 38

trou em contato com as guarnições da área 
e com o Corpo de Bombeiros para presta-
ção de socorro. 

Com a chegada do Corpo de Bombei-
ros, os indivíduos foram levados para o Hos-
pital Municipal Tomás Martins, mas segun-
do a PM, eles não resistiram aos ferimentos 
e vieram a óbito.

Durante o moto 
patrulhamento no 
início da tarde de se-
gunda-feira, 20, no 
Bairro Vila Olímpi-
ca, em Santa Inês, a 
equipe do Esquadrão 
Pretoriano avistou 
três indivíduos, todos 
com arma em punho. 

A equipe verba-

lizou e deu voz de pa-
rada quando foi con-
frontada por vários 
disparos de arma de 
fogo em sua direção, 
a guarnição revidou, 
atingindo um dos in-
divíduos, conhecido 
como “boca de pa-
lhaço", os outros in-
divíduos conseguiram 

fugir por um matagal.
Imediatamente 

a equipe entrou em 
contato com a guar-
nição da Força Tática 
que chegou no local e 
levou o indivíduo ba-
leado ao Hospital To-
más Martins, porém 
já chegou sem vida. 

De acordo com 

Santa Inês: Indivíduo morre após trocar 
tiros com o Esquadrão Pretoriano

a polícia, o indivíduo 
é suspeito de coman-
dar uma facção na 
área. A PM aprendeu 
um revólver calibre 
38, além de muni-
ções.

A PM aprendeu um revólver calibre 38, além de munições.

Criminoso é morto 
durante tentativa 

de assalto a agência 
financeira em São 

Mateus do Maranhão
Um criminoso identificado como Nilton César 

Silva Aguiar foi baleado e morreu, nesta segunda-
-feira (20), durante uma tentativa de assalto a uma 
agência financeira em São Mateus do Maranhão.

Toda a ação criminosa, que durou cerca de 
dois minutos, foi registradas pelas câmeras de se-
gurança do local. O suspeito chegou a agência, na 
companhia de outros dois assaltantes, que ainda 
não foram identificados.

O trio se passou por clientes e chegaram a 
sentar em um balcão de atendimento. Nilton César 
tentou render o vigilante da agência que reagiu ao 
assalto.

Ele foi baleado e iniciou-se uma troca de ti-
ros entre os dois. O suspeito chegou a andar alguns 
metros dentro da agência para tentar alvejar o se-
gurança, mas desistiu e tentou fugir.

Nilton César caiu dentro da porta giratória da 
agência financeira, não resistiu aos ferimentos e 
morreu no local. Os demais suspeitos fugiram.

O vigilante foi atingido no braço e levado para 
o hospital da cidade, mas passa bem.

De acordo com a Polícia Civil do Maranhão 
(PC-MA), Nilton César é um dos dez criminosos que 
fugiram em abril deste ano da penitenciária Profes-
sor José Ribamar Leite, em Teresina.

O criminoso é suspeito de participar do se-
questro de um comerciante em abril desde ano na 
cidade de Castelo do Piauí, no interior do estado.
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22/06 – QUARTA-FEIRA – 3º DIA DA NOVENA
18:30 - Adoração
19:30 – Missa - Tema: Com São Pedro Apóstolo celebramos 80 anos de 

paróquia, sustentados no Pilar da Caridade!
Preside: Pe. Luiz Siqueira, scj
Em seguida Arraial de São Pedro
23/06 – QUINTA-FEIRA – 4º DIA DA NOVENA
18:30 - Adoração
19:30 – Missa - Tema: Com São Pedro Apóstolo celebramos 80 anos de 

paróquia, na Solenidade do Nascimento de São João Batista!
Preside: Pe. João Luís, scj
Em seguida Arraial de São Pedro
24/06 – SEXTA-FEIRA – 5º DIA DA NOVENA
18:30 - Adoração
19:30 – Missa - Tema: Com São Pedro Apóstolo celebramos 80 anos de 

paróquia, na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus!
Preside: Pe. Juliano, scj 
Em seguida Arraial de São Pedro
25/06 – SÁBADO – 6º DIA DA NOVENA
18:30 - Adoração
19:30 – Missa - Tema: Com São Pedro Apóstolo celebramos 80 anos de 

paróquia, na memória do Imaculado Coração de Maria!
Preside: Pe. Ivo Almani, scj
Em seguida Arraial de São Pedro
26/06 – DOMINGO – 7º DIA DA NOVENA
18:30 - Adoração
19:30 – Missa - Tema: Com São Pedro Apóstolo celebramos 80 anos de 

paróquia, sustentados no Pilar da Família em Missão!
Preside: Pe. Zequinha, scj 
Em seguida Arraial de São Pedro
27/06 – SEGUNDA-FEIRA – 8º DIA DA NOVENA
18:30 - Adoração
19:30 – Missa - Tema: Com São Pedro Apóstolo celebramos 80 anos de 

paróquia, sustentados no Pilar Dehoniano!
Preside: Pe. Tiago, scj
Em seguida Arraial de São Pedro

28/06 – TERÇA-FEIRA – 9º DIA DA NOVENA 
17:30 – Procissão dos Motoristas, motoqueiros e ciclistas saindo da Pi-

tombeira 
18:30 - Adoração
19:30 – Missa - Tema: Com São Pedro Apóstolo celebramos 80 anos de 

paróquia, sustentados pelos Santos e Santas de Deus!
Preside: Pe. Luiz Fernando, scj
Em seguida Arraial de São Pedro
29/06 – Quarta-feira  
DIA DA FESTA DE SÃO PEDRO APÓSTOLO
06:00 – Alvorada
07:30 – Missa na igrejinha de São Pedro
Após a missa café comunitário 
10h00 – Missa com batizados na igreja matriz
17:00 – Procissão Fluvial saindo do cais 
18:00 – Procissão pelas ruas da cidade  
19:30 – Missa Solene em Ação de Graças pelo dia do Padroeiro
Tema: Com São Pedro Apóstolo celebramos 80 anos de paróquia, dentro 

de uma igreja em processo sinodal!
Preside: Dom Evaldo
22h – Sorteio da Rifa

Confira a programação do Festejo de São Pedro em Pindaré Mirim

Procissão Fluvial e pelas ruas da cidade está mantida

A Prefeitura de Pindaré Mirim divul-
gou as atrações musicais do Encerramento 
do Arraial, que ainda vai iniciar na próxima 
sexta-feira, dia 24. Animarão o público no 
dia 29 de junho, as Bandas: Swing do RL, 
Andson Mendonça e Moleca 100 Vergo-
nha, além das locais que serão divulgadas 
nos próximos dias.

Em entrevista à TV Remanso, afiliada 
da Record TV, o chefe do Departamento de 
Cultura de Pindaré Mirim, Mazoca Andrade 
falou sobre os preparativos e a programa-
ção do Arraial do Município, com destaque 
para o dia 29, encerramento das festivida-
des. 

“A expectativa é muito grande depois 
de dois anos de pandemia nosso São João 
está voltando graças a Deus com força to-
tal. Nós estamos preparando uma grande 
ornamentação aqui na área do nossa ar-
raial, uma ornamentação nunca antes vista 
neste local. Estamos revitalizando a nossa 
praça para que possa receber nossos tu-
ristas com muito amor, com muito carinho 
depois de dois anos sem São João”, disse 
Mazoca Cutrim.

ARRAIAL DE 
PINDARÉ TERÁ 

BANDAS NACIONAIS, 
REGIONAIS E LOCAIS



O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, vetou a volta do despacho 
gratuito de bagagem em voos, ao san-
cionar a Lei 14.368, que flexibiliza regras 
do setor aéreo. A sanção do texto, fruto 
da Medida Provisória 1.089/2021, apro-
vada em maio pelo Senado, foi publica-
da no Diário Oficial da União desta quar-
ta-feira (15).

Na mensagem de veto, a Presi-
dência da República alega que "a pro-
posição contraria o interesse público, 
tendo em vista que, na prática, aumen-
taria os custos dos serviços aéreos e (...) 
teria o efeito contrário ao desejado pelo 
legislador", ou seja, encareceria as pas-
sagens.

O dispositivo vetado, que não 
fazia parte do texto da MP e foi acres-
centado por emenda na Câmara dos 
Deputados, proibia cobrar uma primeira 
bagagem despachada, de até 23 quilos 

em voos domésticos e 30 quilos em voos 
internacionais. Desde 2017 as compa-
nhias aéreas são autorizadas a cobrar 
pelas malas despachadas. Na época, as 
empresas alegavam que a cobrança per-
mitiria baratear as passagens.

"A regra [vetada] obrigaria o pas-
sageiro que não despacha bagagem 
a arcar com o custo do transporte das 
de outros passageiros. Acabaria por in-
centivar os passageiros a levarem mais 
bagagens, uma vez que o custo já esta-
ria embutido. Quanto mais bagagens, 
maior o peso da aeronave e o consumo 
de combustível", acrescenta a justifica-
ção do veto.

O Congresso tem 30 dias para 
apreciar o veto, a contar do seu recebi-
mento; do contrário, ele tranca a pauta 
de votações. É necessária a maioria ab-
soluta dos votos de deputados e sena-
dores para sua rejeição.
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Na segunda-feira (13), foi pre-
so um idoso, de 78 anos, suspeito de 
abusar sexualmente uma criança de 
10 anos que, segundo a polícia, so-
fre de transtornos mentais. O crime 
aconteceu na cidade de Pinheiro, na 
baixada Maranhense.

Consta nas investigações, que 
o idoso praticava o crime de forma 
recorrente e, em uma dessas vezes, o 
suspeito foi flagrado pela avó da víti-
ma. A polícia foi informada de que o 

idoso estava nu e segurava no braço 
da vítima.

O caso foi denunciado para a 
equipe da Delegacia Especial da Mu-
lher de Pinheiro, a qual solicitou à 
Justiça o mandado de prisão. O pe-
dido foi expedido pela 3ª Vara de Pi-
nheiro.

O idoso foi preso, ouvido pela 
polícia e depois encaminhado para o 
presídio, onde está à disposição da 
Justiça.

IDOSO DE 78 ANOS É PRESO 
SUSPEITO DE ESTUPRAR 
CRIANÇA DE 10 ANOS NO 

MARANHÃO; VÍTIMA SOFRE DE 
TRANSTORNOS MENTAIS

Foto: Getty Images

Uma Ação Civil Pública pro-
posta pelo Ministério Público 
do Estado do Maranhão, em se-
tembro de 2017, levou a Justiça 
a condenar a ex-prefeita de Bom 
Jardim, Lidiane Leite da Silva, ou-
tras cinco pessoas e uma empre-
sa por improbidade administra-
tiva. A condenação foi causada 
por irregularidades em duas lici-
tações e contratos firmados pelo 
Município em 2014.

Também foram condenados 
Humberto Dantas dos Santos (co-
nhecido como Beto Rocha, mari-
do de Lidiane Leite e secretário 
municipal de Articulação Política 
na época dos fatos) e outras cinco 
pessoas.

O Ministério Público do 
Maranhão apurou que os dois 
procedimentos licitatórios foram 
fraudados para que o Município 
de Bom Jardim tivesse acesso 
aos recursos de dois convênios 
firmados com a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Social 
(Sedes) para “serviço de melho-
ramento de caminhos de acesso 
em diversas localidades desse 
município”. O valor total foi de R$ 
2.100.475,40.

Embora os serviços nunca te-
nham sido realizados pela empre-
sa, receberam R$ 3.588.193,27 
da Prefeitura de Bom Jardim, em 
pagamentos parcelados entre os 

anos de 2014 e 2015.
Além disso, as licitações ti-

veram uma série de irregulari-
dades, como a falta de compro-
vação técnica da empresa para 
prestar os serviços e de vários 
documentos exigidos. Também 
não foi feita pesquisa de mercado 
prévia e nem especificado o real 
objeto do contrato, estipulando 
quantos quilômetros de estradas 
seriam melhorados e de que for-
ma isso se daria. A empresa tam-
bém não funcionava no endereço 
indicado.

De acordo com o membro 
do Ministério Público, além da 
lesão aos cofres públicos e do en-
riquecimento ilícito dos envolvi-
dos, foram violados os princípios 
constitucionais da impessoalida-
de, moralidade, legalidade, efi-
ciência, economicidade e publi-
cidade na administração pública.

Todos os envolvidos fo-
ram condenados a ressarcir ao 
erário o valor transferido (R$ 
3.588.193,27), que deve ser cor-
rigido. Eles também tiveram seus 
direitos políticos suspensos por 
cinco anos e estão proibidos de 
contratar ou receber benefícios 
do Poder Público pelo mesmo 
prazo. Os acionados também de-
verão pagar multa equivalente a 
duas vezes o valor do dano.Reda-
ção: CCOM-MPMA

EX-PREFEITA DE BOM 
JARDIM E MAIS SEIS 
SÃO CONDENADOS 
POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

Ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite.

Bolsonaro veta despacho 
gratuito de bagagem, 
aprovado pelo Senado
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O governador do Mara-
nhão, Carlos Brandão (PSB), en-
trou nesta segunda-feira (20), 
com um novo pedido de afasta-
mento do Governo do Estado. O 
documento foi encaminhado à 
Assembleia Legislativa do Mara-
nhão (Alema).

O político se recupera em 
São Paulo de uma cirurgia para a 
retirada de um cisto nos rins. O pe-
dido de afastamento será entre os 
dias 21 a 30 de junho, prazo neces-
sário para recuperação.

Em entrevista ao quadro 'Bas-
tidores' do Bom Dia Mirante, o 
governador disse que os médicos 
estão aguardando a liberação da 
linfa - líquido do sistema linfático 
- pelo seu organismo, processo 
feito por meio de um dreno.

Por conta da cirurgia, as-
sumiu interinamente o lugar de 
Brandão, o desembargador e pre-
sidente do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJ-MA), desembarga-
dor Paulo Velten. Ele tomou pos-
se no último dia 1º, em São Luís.

EM RECUPERAÇÃO 
APÓS CIRURGIA, 

BRANDÃO ENTRA 
COM NOVO PEDIDO 

DE AFASTAMENTO DO 
GOVERNO DO MARANHÃO

O afastamento agora será até 30 de junho. Foto: Paulo Soares/Grupo Mirante

A segunda pesquisa O Impar-
cial/Exata para o governo do Mara-
nhão, aponta o senador Weverton, 
do PDT, como líder nas intenções de 
voto para eleição de 2022, a pesquisa 
foi realizada entre 05 e 09 de junho 
pelo Instituto Exata. Com a desistên-
cia do deputado federal, Josimar de 
Maranhãozinho (PL), que vai concor-
rer a reeleição à Câmara Federal e do 
senador, Roberto Rocha (PTB), que 
vai concorrer a reeleição ao senado, 
os números para o cenário eleito-
ral tanto para o governo do estado 
quanto para o senado sofreram alte-
rações.

Se a eleição para o Governo 
do Estado fosse hoje e os candidatos 
fossem esses, em quem o sr(a) vota-
ria?

 Pesquisa Estimulada com to-
dos os candidatos. (Imagens: Institu-
to Exata)

Em um segundo cenário, em 
que apenas quatro nomes estão na 
disputa, Weverton se mantém em 
primeiro lugar e aparece com 31% 

Pesquisa Exata aponta 
liderança de Weverton na 

disputa pelo Governo do Estado
das preferências de votos.

Se a eleição para o Governo 
do Estado fosse hoje e os candidatos 
fossem esses, em quem o sr(a) vota-
ria?

 Pesquisa Estimulada com ape-
nas quatro candidatos. (Imagens: 
Instituto Exata)

O Instituto Exata também si-
mulou uma eleição no primeiro tur-
no entre Weverton e Carlos Brandão. 
Neste cenário, Weverton teria 43% 
e Brandão, 37%. Os que votariam 
branco ou nulo seriam 11% e 9% não 
sabem ou não responderam.

Em um eventual segundo tur-
no, em quem o sr(a) votaria para go-
vernador se a disputa fosse entre:

 Pesquisa com possível confron-
to no 2º turno entre Weverton Rocha 
e Carlos Brandão. (Imagens: Instituto 
Exata)

Senado
Também foi simulado na pes-

quisa estimulada um cenário das elei-
ções para senador.

As eleições para senador acon-
tecem em outubro deste ano, mas, 
se fossem hoje, em qual desses can-
didatos você votaria?

 Pesquisa Estimulada para o Se-
nado. (Imagens: Instituto Exata)

Nesta pesquisa, foram ouvidas 
1451 pessoas em todo o estado, no 
período de 05 a 09 de junho de 2022, 
com uma margem de erro de 3,28 
para mais ou para menos e confiabili-
dade de 95%, e registro no TSE como 
MA-04453/2022. Do O Imparcial

APÓS DENÚNCIAS DE FRAUDE, 
ETAPA DO CONCURSO DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO É ANULADO

O presidente da Assembleia Legis-
lativa do Maranhão (Alema), o deputado 
estadual Othelino Neto (PCdoB), anun-
ciou a anulação da primeira etapa do con-
curso da Alema. O anúncio foi feito nesta 
segunda-feira (20), por meio de uma rede 
social.

A resolução que anulou o concurso 
foi publicada no Diário da Alema. A sus-
pensão do resultado preliminar divulgado 
aconteceu devido a 'denúncias de falhas 
de execução, supostas falhas de organi-
zação e fiscalização, indícios de fraude e 
segurança nas provas'.

De acordo com o documento, será 
realizada uma nova etapa das provas ob-
jetivas dos cargos disponibilizados no edi-
tal do concurso, sem ônus para nenhum 
candidato. A data ainda não foi divulgada.

Desde a divulgação, o resultado 
preliminar do certame, foi alvo de críticas 
nas redes sociais. O Ministério Público do 
Maranhão (MP-MA) emitiu um ofício para 

Assembleia Legislativa cobrando explica-
ções sobre as denúncias de fraude.

De acordo com o presidente da 
Alema, o compromisso da casa é com a 
'transparência e absoluta lisura de todos 
e quaisquer atos de gestão do Poder Le-
gislativo'.

"Em razão dos registros e denún-
cias de falhas de execução, fiscalização e 
segurança na aplicação da prova objeti-
va, bem como pela correta interpretação 
sobre a LGPD, quando da divulgação do 
Resultado Preliminar, decidi anular a pri-
meira etapa do Concurso da Assembleia 
Legislativa. Nosso compromisso é com a 
transparência e a absoluta lisura de todos 
e quaisquer atos de gestão do Poder Le-
gislativo", disse Othelino Neto.

A decisão será encaminhada para a 
Procuradoria Geral do Maranhão, a Vara 
de Interesses Difusos e Coletivos, ao Mi-
nistério Público Estadual e a Defensoria 
Pública.
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RAIMUNDO OLIVEIRA
Coluna do

Quem é Oliveira?

Professor, contador, presidente do Sinproesemma e filho da terra

Nascido em Santa Inês, de origem humil-
de, filho de pequenos agricultores, o me-
nino Raimundo sempre foi inquieto. Que-

ria ser alguém na vida. Naquela época, a cidade não 
tinha ainda as condições para seguir nos estudos com 
cursos mais graduados. Os pais encaminharam o filho 
para São Luís: tinha mais condição. 

Forjado na luta do movimento estudantil, o jo-
vem Raimundo, sempre na escola pública, enveredou 
pelos caminhos da luta, no Grêmio Estudantil da esco-
la, no Centro Acadêmico da faculdade de matemática, 
já com formação de contabilidade. Concursado, assu-
miu a carreira de professor, nobre profissão de que se 
orgulha. 

De cara a inquietude, e o sindicato? Por que a 
categoria não se mobiliza, não defende seus direitos? 
O sindicato é pelego, ouvia dos amigos e companhei-
ros. Mas, por que não mudamos? Não basta criticar, 
é preciso mudar, pensava... vou partir pra dentro, vou 
saber como é que é.... foi conhecer como funcionava a 
política do sindicato. Primeiro no Conselho, depois na 
diretoria... e o sindicato mudou... 

Oliveira, como é conhecido, seguiu adiante, 
sempre debatendo os direitos da categoria, amplian-
do a discussão, o professor, o servidor, o trabalhador, 
os alunos, a comunidade escolar, sempre no coletivo. 
Tinha a noção da necessidade deste conceito “luta” 
D’Classe. Era preciso convencer a sociedade, conven-
cer os colegas sobre consciência de classe, sobre a 
importância do sindicato. Organizar a luta, ampliar os 
horizontes. 

Para se organizar o povo é preciso organizar pri-
meiro o sindicato. Sabia disso. Era preciso ampliar os 

Núcleos, aumentar as lideranças, “afinar a viola”. Eleito 
Presidente, foi botar em prática a teoria, fazer o cha-
mamento, trazer a categoria pra dentro do Sindicato. 
Não tem segredo, tem trabalho, organização e inquie-
tação. É preciso acreditar que tudo vai acontecer. Um 
sindicato para ser forte precisa de uma categoria que 
acredite, que junte, que lute. 

Para que serve a Utopia? Para caminhar, é para 
isso que ela serve... como ensina Eduardo Galeano, 
de As Veias Abertas da América Latina. E... como diria 
Raul... sonho que se sonha junto é pura realidade.... A 
lição foi aprendida: Vamos lutar!

A LUTA DA CLASSE
“A política sistemática de retirada de direitos 

da Classe Trabalhadora, além da pandemia e o nega-
cionismo, vem atingindo fortemente a categoria dos 
trabalhadores em educação, seja pela falta de inves-
timento (PEC13), seja pela reforma administrativa 
(PEC32) que estrangula o serviço público no Brasil”. 
Baseado nestas bandeiras de luta, o Sindicato dos 
Professores e Trabalhadores em Educação Pública do 
Maranhão, adotou uma pauta de enfrentamento em 
várias frentes buscando garantir aos associados seus 
direitos e novas conquistas: a luta política e as ações 
pragmáticas. “Não temos outro caminho senão se-
guir lutando”, sentencia o presidente argumentando 

que a educação é o cami-
nho para a mudança do 
indivíduo e da sociedade.

Para Oliveira, a 
aprovação de propostas 
do Governo Bolsonaro, 
como a Lei 173/2020 que 
congelou os repasses da 
União para o serviço pú-
blico, a PEC13 que autori-
za os estados, municípios 
e Distrito Federal a des-
cumprir os investimen-
tos mínimos de 25% com 
educação em 2021 e a 
PEC32, da reforma admi-

nistrativa vão levar ao caos o serviço público, deixan-
do a população sem atendimento em áreas essenciais 
como segurança, saúde e educação. Ele defende a 
luta política da categoria junto ao Congresso Nacional 
e no enfrentamento ao governo Federal, estadual e 
municipais, para garantir conquistas como o piso sa-
larial nacional, plano de carreira e salários, e aposen-
tadoria, bem como a melhoria da qualidade de vida.

”No estado do Maranhão, continuamos cobran-
do do governo o atendimento de pautas importantes 
da nossa campanha salarial, como a valorização dos 
profissionais da educação, regime de progressões, 
titulações e promoções, melhoria nas estruturas físi-
cas das escolas, assim como a formação continuada 
dos trabalhadores em educação”, argumentou o sin-
dicalista. “Temos plena convicção de que a educação 
é o caminho para a mudança do indivíduo e a cons-
trução de uma sociedade mais justa, igualitária, laica 
e fraterna”, concluiu o presidente Raimundo Oliveira.

O Projeto Para Além da Edu-
cação (PAED) surge a partir 

de uma grande plataforma que é a 
educação por iniciativa do professor 
Raimundo Oliveira, que após anos na 
militância sindical e social, se sen-
sibilizou com a falta de ações mais 
efetivas de transformação social nas 
comunidades por onde caminhou 
nesses 20 anos de militância em de-
fesa de uma educação de qualidade 
para transformar as vidas nas comu-
nidades mais vulneráveis do Mara-
nhão.

Por acreditar ser possível reu-

PROFESSOR RAIMUNDO 
OLIVEIRA E A CRIAÇÃO 

DO PROJETO PARA ALÉM 
DA EDUCAÇÃO

O Projeto surge a partir de uma grande plataforma que é a educação por iniciativa do professor Raimundo Oliveira

O objetivo do projeto como diz o próprio nome, é levar o conjunto das ações para além do educar

nir o conjunto das políticas públicas 
necessárias para promover a justiça 
social, e dignidade humana, nasceu 
o PAED um conjunto das políticas 
públicas de transformação de vidas 
para as famílias maranhenses.

A educação abrange todas as de-
mais áreas, portanto, é a ferramenta 
completa que leva todas as demais 
políticas e ações para as pessoas que 
mais precisam.

O objetivo do projeto como diz o 
próprio nome, é levar o conjunto das 
ações para além do educar, é levar 
assistência, direitos, saúde, e fomen-
to às demais inciativas para todas de-
mais áreas sociais, que visam o bem 
estar da população. O pressuposto 
da Educação, é formar cidadãos, é 
transformar e humanizar, preparar a 
sociedade para a construção de uma 
visão de nação que busque o melhor 
para um povo que merece um país 
com mais dignidade.
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