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Confira o resultado 
das loterias em 
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confirmados do
novo
coronavírus no
Maranhão,
segundo a SES

114.585
CASOS

Foram testadas
para a Covid-19
no estado, de
acordo com
boletim

251.260 
PESSOAS

se recuperaram
do novo
coronavírus em
todo o estado
do Maranhão

102.872
PACIENTES

Complexo Deodoro/Pantheon e
Praça da Alegria, recuperadas com
recursos do Iphan, em parceria com
a Prefeitura de São Luís, sofrem de-
predação e furtos. GERAL 9

Praças são
alvos de
vândalos no
Centro de
São Luís 

Depredação

Fiscalização do Procon, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Detran verificou 
a obediência aos protocolos sanitários no combate à Covid-19 na Ilha. CIDADES 5

Casa de show fechada
e bares interditados 
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Maranhão

Pré-candidato tucano admitiu erros,
disse que foi vítima de perfis falsos
há dois anos contra a sua então can-
didatura e expressou confiança na
vitória este ano.  POLÍTICA 3

Wellington do
Curso diz que
“consórcio
está mais
escancarado”

Zé  Wilson
lidera em
Itaipava do
Grajaú, atesta
pesquisa
POLÍTICA 2

Pesquisa
aponta
reeleição de
Fábio Gentil
em Caxias
POLÍTICA 2

Motoristas de transporte escolar aguardam ansiosos o retorno das atividades escolares a partir de agosto, na  capital, após mais de quatro meses com as
escolas fechadas como forma de prevenção à Covid-19; durante todo o período, esses profisisonais ficaram sem renda. CIDADES 6

Transporte escolar se prepara para
a retomada das aulas em São Luís

Arquivo

Paulo Soares

Praça da Alegria, no Centro, já teve furtadas várias placas de mármore que compõem o assento dos bancos 

Pré-candidato Neto
Evangelista (DEM) recebe
mais uma declaração de
apoio à prefeitura. POLÍTICA 3
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Transporte escolar:
motoristas aguardam
ansiosos para o retorno
das atividades
CIDADES 6

Bares interditados e casa de show
fechada em fiscalização na Ilha
Vistoria foi realizada pelo Procon/MA, com apoio da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e
Detran/MA, para verificar a obediência aos protocolos sanitários no combate à Covid-19

INTERDIÇÃO

Dois pontos comerciais, localizados na área
da Península da Ponta d’Areia foram
interditados nesta segunda-feira (27), pelos
fiscais da Vigilância Sanitária, Blitz Urbana
e da Polícia Militar. Um dos interditados foi
um posto de combustível. Há informações
que nesse local ocorreu no domingo (26),
um pagode e houve grande aglomeração de
pessoas. O outro ponto fechado foi um
restaurante.

Divulgação/Karlos Geromy 

Divulgação

D
ois bares  e uma casa
de shows foram autua-
dos, e têm prazo de 10
dias para apresentarem

sua defesa, durante a fiscalização
realizada pelo Instituto de Pro-
moção e Defesa do Cidadão e
Consumidor do Maranhão (Pro-
con/MA), com apoio da Vigilân-
cia Sanitária, Polícia Militar e o
Departamento Estadual de Trân-
sito do Maranhão (Detran-MA)
no decorrer deste último fim de
semana na Grande Ilha. As ações
de vistorias vão continuar sendo
realizadas na Ilha.

O Procon/MA informou que
durante a fiscalização foram ve-
rificadas a obediência aos proto-
colos sanitários, instituídos nas
portarias nº 42 e 43 da Casa Civil,
como uma das formas de evitar a
proliferação da Covid-19, o novo
coronavírus. “É uma ação de
orientação, tanto para os forne-
cedores quanto consumidores, e
tem percebido o efeito nessa ter-
ceira semana, que foi a diminui-
ção das infrações registradas, em
relação às primeiras semanas de
fiscalização”, frisou o diretor de
Fiscalização do Procon/MA, Car-
los Eduardo.

Irregularidades
Os dois bares autuados estão lo-
calizados na Avenida Litorânea.
Ainda segundo o Procon/MA,
esses pontos comerciais foram
penalizados por apresentarem
ausência da medição de tempe-
ratura, demarcações para filas,
ausência de coletor de resíduos e
de saco para depósito das más-
caras dos consumidores, mesas
ocupadas por mais de quatro pes-
soas, e molhos servidos em fras-
cos, em vez de sachês individuais.

Após registro dos autos de infra-
ção, os estabelecimentos têm o
prazo de 10 dias para apresenta-
ção de defesa, que vai ser avaliada
pelo órgão, para então haver uma
decisão sobre sanção adminis-
trativa prevista no Código de De-
fesa do Consumidor.

Uma casa de eventos foi fe-
chada na Estrada do Araçagi. De
acordo com o Procon, o local teve
as portas fechadas por não ter a
autorização para o funciona-
mento  e por descumprir a proi-
bição de funcionamento de casas
de show e consequente aglome-
ração (Decreto Estadual n°
35.831/2020).

As atividades do estabeleci-
mento permanecerão suspensas
até a regularização da situação,
que será novamente avaliada
pelos órgãos responsáveis pela in-
terdição. As fiscalizações a bares
e restaurantes continuarão sendo
realizadas, principalmente, du-
rante o fim de semana.

Mais operações
O Detran/MA, o Procon/MA, a Vi-
gilância Sanitária, a Polícia Mili-
tar em parceria com o Corpo de
Bombeiros Militares e a Secreta-
ria Municipal de Trânsito e Trans-
porte (SMTT) também estão rea-
lizando a Operação Posto Seguro.
A coordenadora de Educação
para o Trânsito do Detran/MA,
Rositânia de Farias, declarou que
esse trabalho surgiu com base em
denúncias de moradores do en-
torno de postos de combustíveis
de São Luís, enviadas para o Pro-
con-MA, polícia e a Vigilância Sa-
nitária. “A fiscalização se iniciou
nos postos, mas na segunda se-
mana muita gente começou a de-
nunciar as aglomerações de pes-

soas em bares e restaurantes”, fri-
sou Rositânia de Farias.

Ela ainda disse que a ação

coíbe os abusos praticados nos
pontos comerciais da Ilha durante
o período de pandemia, em cum-

primento ao Protocolo 42. “Mui-
tos locais viraram pontos de aglo-
meração de pessoas, e tentam

funcionar fora do horário estabe-
lecido pela lei”, esclareceu a coor-
denadora de Educação para o
Trânsito.

Além da operação Posto Se-
guro, o Detran/MA está reali-
zando durante o fim de semana
com apoio do Batalhão da Polícia
Rodoviária do Maranhão (BPRV)
a operação Lei Seca. As fiscaliza-
ções acontecem nas proximida-
des dos estabelecimentos super-
visionados pelos órgãos públicos.
Para o Detran/MA, o objetivo
desse cerco é garantir mais segu-
rança no trânsito, proibindo o
consumo de álcool por conduto-
res de veículos automotores.�

FISCALIZAÇÃO
foi realizada 

no fim de semana
na Avenida
Litorânea

Fotos/Paulo Soares
DE CARONA PELO LADO DE FORA

PERIGO Um homem foi flagrado “pegando carona”, pendurado pelo lado de fora de um ônibus, no fim da manhã de ontem, na área do São Francisco. O des-
conhecido tinha uma máscara pendurada no pescoço, e não protegendo o rosto, como seria o correto, e carregava na mão algo semelhante a um copo, embora não
se saiba o que havia em seu interior. Ele pendurou-se na parte externa do ônibus no retorno do São Francisco, e só desceu em frente a um shopping, no Renas-
cença II. Sua presença chamou a atenção de pessoas dentro e fora do coletivo. Este tipo de situação é perigosa, uma vez que o desconhecido poderia perder o equi-
líbrio e cair, sendo colhido por uma das rodas do ônibus.   

VÍDEO NA
VERSÃO DIGITAL

oes ta doma.com



O Estado do Maranhão    São Luís, 28 de julho de 2020. Terça-feira 7POLÍCIA

Mundo

BERLIM 

A Alemanha anunciou nesta se-
gunda-feira,27, que planeja exi-
gir exames de detecção de coro-
navírus de turistas voltando de
países de alto risco para desa-
celerar a disseminação de in-
fecções agora que a temporada
de verão está em alta.

O anúncio veio pouco depois de
uma decisão abrupta do Reino
Unido de reativar uma exigência de
quarentena de viajantes da Espanha,
o que transtornou a tão alardeada
reabertura da Europa para o período
de férias.

Como o número de infecções
pelo novo coronavírus está au-
mentando agora que as viagens
estão sendo retomadas depois de
meses de isolamento no país, o re-
ceio do governo com a possibili-
dade de uma segunda onda de in-
fecções pela Covid-19 superou os
escrúpulos alemães a respeito da
ética de forçar as pessoas a passar
por exames ao chegarem nos
aeroportos.  

“Temos que impedir os que re-
tornam de infectar involuntaria-
mente outros e provocar novas ca-
deias de infecção”, tuitou o ministro
da Saúde, Jens Spahn. �

Autoridades alemãs temem segunda onda do
coronavírus durante a alta temporada de verão

Aliança quer preço de
vacina em 40 dólares 
Grupo que financia as pesquisas globais das vacinas para a Covid-19 está
avaliando preços por doses e considera US$ 40 o valor mais alto até agora

La Moncloa

Adolescente grávida é
vítima de feminicídio 
na Baixada Maranhense  

Cento e onze faccionados  conduzi-
dos para a delegacia, como ainda
apreensões de maconha, crack, co-
caína, comprimidos de êxtase e ar-
mamento. Este foi o resultado da Ope-
ração Imperatriz Segura, que teve iní-
cio no último dia 23 e se estendeu até
domingo, 26, em Imperatriz, com o
objetivo de desarticular organizações
criminosas acusadas de realizarem
ataques na Região Tocantina.

A cúpula da Segurança Pública di-
vulgou ontem o resultado desse tra-
balho, que foi realizado pelas Policias
Militar e Civil e bombeiros militares.
O secretário de Segurança Pública,
Jefferson Portela, declarou que o ata-
que ao coletivo e à escola da rede pú-
blica, ocorridos na noite do último
dia 21, nesse município, foi motiva-
do devido à transferência de deten-

tos do presídio de Davinópolis.
Portela ainda contou que esses

criminosos, mesmo dentro da uni-
dade prisional, conseguiam coman-
dar ações ilegais do lado de fora da
cadeia.

Um total de 111 faccionados fo-
ram conduzidos para a Delegacia Re-
gional de Imperatriz e, entre os deti-
dos, há foragidos de outros estados.
Também 30 dos presos foram au-
tuados por associação criminosa.

Apreensões
A polícia ainda apreendeu 228 gra-
mas de maconha, 30 quilos de co-
caína, dois quilos de crack, 841
comprimidos de êxtases, 26 armas
de fogo, entre revólveres e espin-
gardas, que estavam em poder dos
suspeitos. �

111 são presos em
Imperatriz após
operação policial
Acusados, que fazem parte de facção criminosa,
estariam ligados a ataques naquele município

Cinco pessoas perderam a vida du-
rante casos de acidente de trânsi-
to ocorridos nas estradas federais
no Maranhão, no último domingo.
Uma das vítimas foi identificada
como Josueliton Souza da Silva,
idade não revelada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
informou que a vítima foi atropelada
por uma ambulância no Km 21 da BR-
135, nas proximidades do Coqueiro,
zona rural de São Luís. Ela morreu no
local e o corpo foi removido para o Ins-
tituto Médico Legal (IML)

No Km 350 da BR-010, em Açai-

lândia, ocorreu o atropelamento de
Rogério Silva Sousa, de 14 anos. De
acordo com a PRF, uma carrocinha se
rompeu de uma caminhonete e atin-
giu a vítima que estava andando de
bicicleta próximo  a sua residência. O
adolescente morreu ainda no local.

Em Barra do Corda, no KM 294 da
BR 226, uma colisão frontal entre um
veículo Celta e uma Scânia resultou
na morte de Evandro da Silva Miran-
da, que é filho do presidente da Câ-
mara dos Vereadores dessa cidade, de
25 anos; e de Romildo da Silva Ribei-
ro, de 30 anos. �

Cinco mortes nas
rodovias federais
que cortam o MA 
Em Açailândia, na BR-010, um adolescente de 14
anos morreu atropelado por uma “carrocinha” 

Dulcimara Pinto Ferreira, de 16 anos, que já tinha outro filho com o suspeito, foi
morta com um tiro na cabeça; outros assassinatos também ocorreram na região 

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

F
eminicídio, linchamento e
mortes a golpes de faca ocor-
reram durante o fim de sema-

na na Baixada Maranhense. A polí-
cia ainda ontem não havia efetuado
a prisão de um homem, nome não
revelado, suspeito de ter assassina-
do a sua ex-companheira, Dulcima-
ra Pinto Ferreira, de 16 anos. De acor-
do com a polícia, o crime ocorreu no
povoado Arrebenta, zona rural de
São João Batista, no último dia 25, e
a adolescente estava gestante de três
meses.

O caso está sendo investigado pe-
la equipe da Delegacia Regional de
Viana. Populares disseram para a po-
lícia que a vítima tinha um relacio-
namento conturbado e chegou a se-
parar algumas vezes do acusado. In-
clusive, ela tinha um filho do sus-
peito e estava grávida de três meses
de outro.

No sábado, 25, a adolescente es-
tava em sua residência quando foi
baleada na cabeça e morreu ainda
no local. O corpo da vítima foi re-
movido para o hospital para ser pe-
riciado e, logo após, liberado para os
familiares. O sepultamento ocorreu
no domingo, 26, no cemitério dessa
cidade. Após o ato criminoso, o sus-
peito tomou rumo ignorado.

Mais mortes
Mais três pessoas foram assassina-
das neste fim de semana na Baixada
Maranhense. A polícia informou que
um homem, identificado como Chi-
pola, e outro acusado, são suspeitos
de terem assaltado um bar, no po-
voado de Itaquaritiua, zona rural de
Viana, e les teriam baleado uma pes-
soa.

Os populares revoltados perse-

guiram a dupla criminosa. Ainda se-
gundo a polícia, Chipola invadiu
uma igreja evangélica no momento
em que estava ocorrendo um culto
e acabou sendo linchado na frente
dos fiéis. Enquanto o outro assaltante
foi encontrado no período da ma-

nhã de segunda-feira, 27, morto den-
tro de um buraco.

Na cidade de Santa Helena ocor-
reu no domingo, 26, o assassinato de

Francisco Gomes Júnior, de 45 anos.
A polícia informou que a vítima foi
morta a facadas por um homem,
identificado como Tatuador. Os gol-
pes atingiram o tórax e e o abdômen
da vítima, que veio a falecer a cami-
nho do hospital.

Execução do professor
A polícia ainda não conseguiu pren-
der os suspeitos de terem executado
o professor e engenheiro agrônomo,
Marcos Vinícius dos Santos Carva-
lho, na noite do dia 19 do mês pas-
sado, na área central da cidade de
Viana.

A vítima foi baleada quando es-
tava próximo a residência do seu pai.
Ele ainda chegou a ser levado para o
hospital, mas chegou sem vida. Câ-
meras dos pontos comerciais, loca-
lizado nas proximidades do local do
crime, registraram  imagens dos dois
suspeitos fugindo em uma motoci-
cleta. �

Divulgação 

LONDRES 

Os coordenadores de um esquema
de financiamento global de vacinas
contra coronavírus estão analisando
uma vasta gama de preços em po-
tencial para o produto, e o valor di-
vulgado de 40 dólares por dose seria
o “número mais alto” dessa faixa,
disse um dos colíderes do projeto
nesta segunda-feira, 27.

Seth Berkley, executivo-chefe
da aliança de vacinas Gavi e co-
líder da Covax, um mecanismo
concebido para garantir um
acesso mundial justo a vacinas
contra Covid-19, disse que não
tem uma meta de preço especí-
fica e que também tentará nego-
ciar uma escala de preços para
países mais ricos e mais pobres.

Berkley rejeitou comentários fei-
tos por fontes da União Europeia na
semana passada segundo as quais a
Covax está visando um preço de 40
dólares para vacinas contra Covid-
19 em países ricos. As fontes da UE
haviam dito que o bloco tentará
obter acordos mais baratos fora do
esquema da Covax.

“Havia uma gama ampla de nú-

meros, e elas (fontes da UE) deixa-
ram o número mais alto de fora”,
disse Berkley em uma entrevista. Ele
ainda disse que representantes da
Covax deram “uma variedade de pre-
ços diferentes” em uma apresenta-
ção a autoridades da UE.

“E este (40 dólares) foi o preço má-
ximo na faixa para países de alta
renda, ao invés de um preço defi-
nido”, disse ele à Reuters.

Acesso global
A Covax é coliderada pela Gavi, pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) e pela Coalizão para as Ino-
vações de Prontidão Epidêmica
(Cepi) e foi criada para garantir um
acesso global rápido e igualitário para
vacinas contra Covid-19 assim que
elas tiverem sido desenvolvidas.

Seu objetivo é garantir e distribuir
suprimentos de 2 bilhões de doses

em nações que se filiarem até o final
de 2021. No início deste mês, a Gavi
disse que mais de 75 países expres-
saram interesse em ingressar na
Covax.

Berkley disse que a maioria das
vacinas ainda se encontra em um es-
tágio de testes tão precoce que é cedo
demais para saber qual será o preço
final.

“A verdade é que ninguém tem
ideia de qual será o preço, porque
não temos ideia de qual vacina fun-
cionará.”

Ele disse que as perguntas sobre
qual tecnologia pode ser mais eficaz,
se as vacinas serão de dose única ou
dupla e qual pode ser a produção das
instalações de fabricação ainda não
têm resposta e que todas influen-
ciarão o preço final da vacina.

Berkley disse que a Covax e vários
outros mecanimos também estão
incluindo um “bônus de velocidade”
no custo das vacinas que incentiva
as empresas a fabricarem milhões de
doses às cegas, mesmo antes de sa-
berem se suas candidatas a vacina
funcionam. “Vemos isso como sendo
15% ou 20% do que o custo será”, es-
timou. �

Governo de São Paulo iniciou testes  de vacina contra o novo coronavírus 

Chanceler da Alemanha, Angela Merkel. durante encontro bilateral 

Dulcimara Pinto Ferreira, de 16 anos, foi assassinada pelo companheiro na zona rural de São João Batista 

Alemanha planeja
solicitar exames  
de turistas no país 

Governo de São Paulo

SAIBA MAIS 

Dois corpos do sexo
masculino deram entrada
no Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, no último
domingo e estão sem
identificação. Um dos
corpos é proveniente da
Maiobinha e é vítima de
asfixia por
estrangulamento.
O outro corpo veio do
bairro Vicente Fialho e a
pessoa foi vítima de arma
de fogo. Há informações
que esse crime foi cometido
por integrantes de uma
facção criminosa e está
sendo investigado pela pela
polícia. 

Sem identificação

Adolescente grávida
foi assassinada pelo

companheiro 

Ela, que já tinha um
filho com o

suspeito, foi baleada
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Após reformas, praças
são alvos de vândalos
no Centro de São Luís
Complexo Deodoro/Pantheon e Praça da Alegria, recuperadas com recursos do
Iphan, em parceria com a Prefeitura de São Luís, sofrem depredação e furtos

UFMA dará chips a
alunos para aulas
no ensino remoto 
Universidade buscou parcerias para viabilizar
acesso a estudantes sem conexão com a internet

Com a aprovação do calendário
acadêmico em formato de ensino
emergencial remoto (para os cur-
sos que optarem somente pelo en-
sino remoto) e híbrido (para algu-
mas áreas que necessitam de parte
das aulas presenciais e outra parte
podem ser remotas), a Universi-
dade Federal do Maranhão, por
meio da Pró-Reitoria de Assistên-
cia Estudantil, buscou parcerias
com instituições a fim de viabilizar
soluções de acesso àqueles estu-
dantes que não dispõem de dispo-
sitivos móveis e acesso à internet,
e inclui-los digitalmente para que
não haja prejuízo no ensino.

Os editais, um de empréstimo
de tablets (que já dão acesso à in-
ternet) e o outro somente pacote
de dados de internet, que pode ser
usado em celulares, foram lança-

dos nesta segunda-feira (27), pelo
reitor Natalino Salgado e contou
com a presença de pró-reitores, di-
retores de centro e de câmpus, pro-
fessores e estudantes.

Os equipamentos são destina-
dos a discentes regulamente ma-
triculados nos cursos de graduação
presenciais da UFMA, com a fina-
lidade de proporcionar condições
de acesso aos meios tecnológicos
(equipamentos) e técnicos (inter-
net), para a realização das ativida-
des remotas do calendário acadê-
mico. Há duas modalidades.

Os acadêmicos contemplados
pelo edital modalidade plena (em-
préstimo de tablets) receberão o au-
xílio de inclusão digital enquanto
durar o período letivo de 2020. �

Íntegra em oestadoma.com/489123Íntegra em oestadoma.com/489120

D
uas aprazíveis praças de São
Luís reformadas recente-
mente continuam alvo de
vândalos. A Praça da Alegria

e o Complexo Deodoro/Pantheon,
ambos localizados no centro da ci-
dade, têm sido alvos de ações que
comprometem sua infraestrutura. Na
primeira, o problema é a depredação
do piso de granito, que em alguns tre-
chos está sendo arrancado. Além disso,
várias placas de mármore que com-
põem a cobertura dos bancos estão
sendo furtadas e jovens praticantes de
skate também danificam esses as-
sentos e outros pontos da praça com
suas manobras radicais.

Apesar da denúncia por mora-
dores do centro, não há  fiscalização
e a área permanece sujeita a esse
tipo de depredação do patrimônio
público. Homens da Polícia Militar
não são vistos com frequência, o
que facilita as ações dos criminosos.
“No início, quando a praça foi en-
tregue reformada, as pessoas ti-
nham mais cuidado, pois era uma
novidade, e havia mais fiscalização.
Agora, a coisa mudou de figura e já
se observam os problemas de van-
dalismo, exatamente porque não há
monitoramento”, disse o estudante
universitário Victor Cavalcante.

No Complexo Deodoro, que in-
clui as praças Deodoro, Pantheon e
as alamedas Silva maia e Gomes de
Castro, o problema é que algumas
esferas incorporadas ao projeto ar-
quitetônico para servir de itens de
segurança ao calçadão estão que-
bradas e precisam ser repostas. As
esferas são extremamente impor-

tantes porque evitam que veículos
avancem para a região da praça e
em casos de acidentes, dificultam
o envolvimento de pedestres.

Revitalização
Segundo o superintendente do Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional no Maranhão
(Iphan/MA), Marcelo Itapary, as
obras de revitalização das duas pra-
ças são frutos da parceria entre o
Iphan e a Prefeitura de São Luís.
Praça da Alegria. �

FIQUE POR DENTRO

Inaugurada no dia 26 de
março de 2015, a reforma da
Praça da Alegria foi a
segunda obra financiadas
pelo programa PAC Cidades
Históricas em São Luís a ser
entregue. O logradouro
estava degredado e invadido
pelo comércio informal e foi
totalmente restaurada. O

investimento foi de R$ 865,7
mil. A requalificação
urbanística do Complexo
Deodoro/Pantheon, outra
obra do PAC Cidades
Históricas, foi inaugurada
em 23 de dezembro de
2018, junto com a reforma
da Rua Grande, e custou
quase R$ 20 milhões.  

Revitalização do Centro



Flávio Dino propõe pacto com 
Jair Bolsonaro por empregos 
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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Entra governo e sai governo e o Brasil não consegue deixar para trás seus paradoxos 
econômicos, suas desigualdades sociais extremas e sua inaptidão científica para se 
tornar uma nação emparelhada às situadas no primeiro mundo. O patrimônio dos 
42 mais bilionários saltou de U$ 123,1 bi para US$ 157,1 bi.

Mais ricos na pandemia

João Paulo e Liberdade recebem obras de drenagem
Ações como construção de galerias e tubulações de drenagem profunda, 

limpeza, desobstrução e cobertura de canais estão mudando a realidade dos 
moradores; serviços integram o São Luís em Obras, maior da história da capital. 

PÁGINA 6

Governador enviou documento ao presidente Bolsonaro com medidas emergenciais de geração de emprego e renda. A proposta foi 
encaminhada por Dino depois da entrevista do secretário de Política Econômica do Governo Federal, Adolfo Sachsida, para a Folha de S. 

Paulo antecipando que “os índices de desemprego vão dar um repique grande” no segundo semestre. PÁGINA 5

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Saiba os contéudos e preços de streaming do Brasil
Tendência desde antes da pandemia, os serviços de streaming se 

diversificam no Brasil e disputam a fidelidade de assinantes, sobretudo numa 
época em que se tornam alternativa importante no mercado.

PÁGINA 12

Equipes da Vigilância e da Polícia Militar vistoriaram e interditaram barracas e estruturas montadas na praia da Península, no chamado “Posto A”, na 
manhã de ontem após aglomerações serem registradas no último fim de semana na capital. De acordo com declarações de Carlos Lula, a ação buscou in-

terromper as aglomerações que vêm ocorrendo no local, para a segurança da população em tempos de pandemia.  PÁGINA 9

DEM e MDB 
deixam o bloco do 

Centrão na Câmara 
dos Deputados

O líder do DEM, Efraim Filho, disse 
que as duas legendas entenderam 
que era o momento de “preservar 
essa autonomia regimental”. Outras 
legendas ficaram de fora falando em 
autonomia ao governo.  PÁGINA 7

Clubes e Federação 
chegam a um acordo 

sobre os testes 
do coronavírus 

A entidade vai bancar boa parte dos 
exames, que também não mais serão exigidos 
antes de cada partida em face do tempo de 
intervalo (até três dias), conforme observado 
na tabela detalhada até o fim da primeira 

fase. PÁGINA 2

BANDEIRA BRANCA

INSCRIÇÕES PARA O FIES COMEÇAM HOJE

Vigilância Sanitária interdita estruturas do Posto A

Suspeito de roubar 
veículo utilizado na 

morte de empresário 
Diogo Sarney é preso

Uma operação da Polícia Civil 
do Maranhão prendeu uma pessoa 
suspeita de ter participado no crime 
de roubo do veículo Fiat Argo, que foi 
utilizado no homicídio que vitimou 

Diogo Sarney. PÁGINA  9
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A Península da Ponta d'Areia vinha sendo frequentada por várias pessoas e formando
aglomeração durante os fins de semanas na capital maranhense

Lis ta de es pe ra

Re qui si tos

Pro gra ma

PENÍNSULA

Vigilância interdita
estruturas do “Posto A”
DA REDAÇÃO

E
qui pes da Vi gi lân cia e da Po lí- 
cia Mi li tar vis to ri a ram e in ter- 
di ta ram bar ra cas e es tru tu ras 
mon ta das na praia da Pe nín- 

su la, no cha ma do “Pos to A”, na ma- 
nhã de on tem, se gun da-fei ra (27), 
após aglo me ra ções se rem re gis tra das 
no úl ti mo fim de se ma na na ca pi tal.

De acor do com de cla ra ções de Car- 
los Lu la, Se cre tá rio de Saú de do Es ta- 
do do Ma ra nhão, a ação bus cou in ter- 
rom per as aglo me ra ções que vêm 
ocor ren do no lo cal, pa ra a se gu ran ça 
da po pu la ção em tem pos de pan de- 
mia.

O se cre tá rio en fa ti zou ain da que o 
go ver no não é con tra as ati vi da des 
em pre en de do ras, mas as nor mas sa- 
ni tá ri as de vem ser se gui das e o dis- 
tan ci a men to so ci al con ti nua sen do 
in dis pen sá vel pa ra a se gu ran ça da po- 
pu la ção em tem pos de pan de mia.

Se gun do re la to de mo ra do res, um 
pa go de te ria si do re a li za do no úl ti mo 
do min go (26), com a pre sen ça de de- 
ze nas de pes so as.

Ain da de acor do com pes so as que 
mo ram pró xi mas ao lo cal, des de a re- 
a ber tu ra de ba res e res tau ran tes, o no- 
vo pon to vi nha atrain do di ver sos gru- 
pos, cau san do aglo me ra ções.

Por meio de no ta, a Se cre ta ria Es ta- 
du al de Saú de (SES) se ma ni fes tou so- 
bre as aglo me ra ções re gis tra das no úl- 
ti mo do min go (26) na re gião da Pe- 
nín su la da Pon ta d’Areia e afir mou 
que se gue re a li zan do ações edu ca ti- 
vas, e, quan do ne ces sá rio, de au tu a- 
ção, so bre o uso de más ca ra. Con fi ra 
na ín te gra:

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de 
(SES) in for ma que a Vi gi lân cia Sa ni tá- 
ria Es ta-

Fis ca li za ções

LOCAL CONHECIDO COMO “POSTO A” TEVE AS ESTRUTUTRAS INTERDITADAS ONTEM

du al atua em con jun to com as Vi gi- 
lân ci as Sa ni tá ri as dos Mu ni cí pi os ori- 
en tan do os do nos de ba res, res tau ran- 
tes e si mi la res so bre os pro to co los sa ni- 
tá ri os pa ra aber tu ra se gu ra dos es ta- 
be le ci men tos, além de re a li zar fis ca li- 
za ção pa ra ve ri fi ca ção do cum pri- 
men to das me di das sa ni tá ri as de en- 
fren ta men to à Co vid-19 nes tes es ta be- 
le ci men tos.

Em ra zão do des cum pri men to das 
me di das sa ni tá ri as des cri tas na Por ta- 
ria n° 42, o es ta be le ci men to na Pe nín- 
su la da Pon ta da Areia que pro mo veu 
aglo me ra ção du ran te o fi nal de se ma- 
na foi fis ca li za do e in ter di ta do pe la Vi- 
gi lân cia Sa ni tá ria, nes ta se gun da-fei- 
ra (27).

Por fim, va le res sal tar que a SES se- 
gue re a li zan do ações edu ca ti vas, com 
fo co na atu a ção pe da gó gi ca e, quan do 

ne ces sá rio, de au tu a ção, so bre o uso de 
más ca ra e cons tan te hi gi e ni za ção das 
mãos, a fim de cons ci en ti zar a po pu la- 
ção da im por tân cia das me di das sa ni-
tá ri as de en fren ta men to da Co vid-19.

No úl ti mo sá ba do (25) ba res e res- 
tau ran tes lo ca li za dos na Ave ni da Li to-
râ nea fo ram al vo de fis ca li za ções em 
São Luís. A ação foi co or de na da pe lo 
Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci- 
da dão e Con su mi dor do Ma ra nhão 
(Pro con/MA), m par ce ria com a Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria, Po lí cia Mi li tar e De- 
tran pa ra ve ri fi ca ção dos pro to co los 
sa ni tá ri os de com ba te à Co vid-19.

Na Es tra da do Ara ça gi, uma ca sa de 
even tos foi in ter di ta da por des cum- 
prir a proi bi ção de fun ci o na men to de 
ca sas de show.

ATÉ DIA 31

Inscrições para o Fies começam hoje

CANDIDATOS NÃO PRÉ-SELECIONADOS NA CHAMADA ÚNICA PODEM DISPUTAR VAGAS OFERTADAS POR MEIO DA LISTA DE ESPERA

Co me çam ho je, ter ça-fei ra (28), e
se guem até 31 de ju lho, as ins cri ções
no pro ces so se le ti vo do Fun do de Fi- 
nan ci a men to Es tu dan til (Fi es), pa ra o
2º se mes tre de 2020. O re sul ta do se rá
di vul ga do no dia 4 de agos to. Pe lo cro- 
no gra ma, o pe río do pa ra com ple- 
men ta ção da ins cri ção dos can di da- 
tos pré-se le ci o na dos se rá do dia 4 até
6 de agos to.

Ini ci al men te, as ins cri ções no pro- 
gra ma eram es pe ra das pa ra a se ma na
pas sa da, mas fo ram adi a das de pois
que o Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC)
iden ti fi ca das in con sis tên ci as no pro- 
ces sa men to da dis tri bui ção das va gas
ofer ta das pe las ins ti tui ções de en si no
su pe ri or. Se gun do o MEC, a me di da
foi im por tan te pa ra as se gu rar “a li su ra
e a trans pa rên cia do pro ces so se le ti- 
vo”.

Os can di da tos não pré-se le ci o na- 
dos na cha ma da úni ca do Fi es po dem
dis pu tar uma das va gas ofer ta das por
meio da lis ta de es pe ra. Di fe ren te- 
men te dos pro ces sos se le ti vos do Sis- 
te ma de Se le ção Uni fi ca da e do Pro- 
gra ma Uni ver si da de Pa ra To dos, pa ra
par ti ci par da lis ta de es pe ra do Fi es
não é ne ces sá rio ma ni fes tar in te res se.
To dos os não pré-se le ci o na dos na
cha ma da úni ca se rão, au to ma ti ca- 
men te, in cluí dos na lis ta de es pe ra. O
pra zo de con vo ca ção por meio da lis ta
de es pe ra é do dia 4 até às 23h59 de 31
de agos to.

Po de se ins cre ver na se le ção do Fi es
o can di da to que te nha par ti ci pa do do
Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio, a

par tir da edi ção de 2010, e que te nha
al can ça do mé dia das no tas nas pro- 
vas igual ou su pe ri or a 450 pon tos. O
in te res sa do não po de ter ze ra do a re- 
da ção e de ve ter ren da fa mi li ar men- 
sal bru ta, por pes soa, de até três sa lá-
ri os mí ni mos.

O Fi es é um pro gra ma do MEC que
con ce de fi nan ci a men to a es tu dan tes
em cur sos su pe ri o res não gra tui tos
em ins ti tui ções de edu ca ção su pe ri or
par ti cu la res que par ti ci pam do pro- 
gra ma.O Fi es é um mo de lo de fi nan ci- 
a men to es tu dan til mo der no, di vi do
em di fe ren tes mo da li da des, po den do
ter ju ros ze ro a quem mais pre ci sa e
uma es ca la de fi nan ci a men tos que
va ria con for me a ren da fa mi li ar do
can di da to.

SAU LO DU AI LI BE

CASO DIOGO SARNEY

Preso suspeito de roubar
carro usado no crime

FIAT ARGO USADO NO CRIME FOI ROUBADO NO DIA 13 DE JUNHO

FOTOS: THADEU PABLO

Uma ope ra ção da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés
da De le ga cia Es pe ci a li za da de Rou bos e Fur tos de Veí cu- 
lo (DRFV), vin cu la da à Su pe rin ten dên cia de Ci vil da Ca- 
pi tal (SPCC), pren deu uma pes soa sus pei ta de ter par ti- 
ci pa do no cri me de rou bo a veí cu lo.

Es te veí cu lo se ria o Fi at Ar go, de cor ver me lha, que foi
uti li za do no cri me de ho mi cí dio que vi ti mou o pu bli ci- 
tá rio Di o go Adri a no Cos ta Cam pos, o Di o go Sarney, de
41 anos, no dia 16 de ju nho, des te ano.

Os po li ci ais da DRFV de ram cum pri men to a man da- 
do de pri são pre ven ti va con tra um sus pei to de rou bar o
veí cu lo, no dia 13 de ju nho, no bair ro Ca lhau, mais pre- 
ci sa men te no Bar ra mar.

O rou bo foi três di as an tes do as sas si na to do pu bli ci- 
tá rio. O sus pei to pre so, te ria rou ba do o Fi at Ar go, de cor
ver me lha, jun ta men te com um com par sa, que já foi
iden ti fi ca do, mas ain da con ti nua fo ra gi do.

A du pla rou bou o veí cu lo de mo to ris ta de apli ca ti vo
nas ime di a ções do Bar ra mar, e di as após uti li zou o car ro
no ho mi cí dio na La goa da Jan sen.

Após in ves ti ga ções con jun tas en tre a Su pe rin ten dên- 
cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP) e a DRFV,
o sus pei to foi pre so tem po ra ri a men te pe lo ho mi cí dio
co me ti do.

An tes que con se guis se sair pe lo fim do pra zo da pri- 
são tem po rá ria, foi re pre sen ta do pe la pri são pre ven ti va
do rou bo do veí cu lo e da do o de vi do cum pri men to.

O que fa rá com que o sus pei to con ti nue pre so e a dis- 
po si ção da Jus ti ça pa ra res pon der pe los atos cri mi no sos
co me ti dos.

ARAÇAGI

PM interrompe festa
com 1.500 pessoas

O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL FOI CONDUZIDO PELA PM

Uma ca sa de even tos foi al vo da Ope ra ção Pos to Se- 
gu ro, re a li za da no úl ti mo sá ba do (25), no bair ro do Ara- 
ça gi. 

Na oca sião, mais de 1500 pes so as es ta vam reu ni das
em uma fes ta clan des ti na, cau san do aglo me ra ção.

Du ran te a fis ca li za ção, fo ram re gis tra das ain da di ver- 
sas ir re gu la ri da des, co mo au sên cia de ál co ol em gel, uso
de más ca ras e abu so do uso de be bi da al coó li ca e subs- 
tân ci as ilí ci tas.

O pro pri e tá rio do imó vel foi con du zi do pe la Po li cia
Mi li tar até a De le ga cia, após in frin gir o ar ti go 268 do Có- 
di go Pe nal, que tra ta so bre as nor mas pa ra evi tar a pro- 
pa ga ção de do en ças in fec ci o sas, ca so da Co vid-19.

A ope ra ção foi co or de na da pe lo De par ta men to Es ta- 
du al de Trân si to do Ma ra nhão (De tran-MA), em par ce- 
ria com o Ba ta lhão de Po lí cia Mi li tar Ro do viá ria (BPRV),
o Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci da dão e Con su- 
mi dor do Ma ra nhão (Pro con-MA) e a Vi gi lân cia Sa ni tá- 
ria.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com salários de até R$ 6 mil, as oportunidades para o concurso de Olinda Nova do
Maranhão são para todos os níveis de escolaridade. As inscrições vão até 3 de agosto

LU CI A NA GO MES

R$  6 MIL EM SALÁRIOS

Concurso com 106
vagas é prorrogado
SAULO DUAILIBE

• Au xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi ços Di- 
ver sos (17)
• Vi gia (10)
• Mo to ris ta D (5)
• Pro fes sor de Edu ca ção In fan til (10)
• Pro fes sor de 1º ao 5º Ano (7)
• Fis cal Tri bu tá rio (1)
• Guar da Mu ni ci pal (3)
• Agen te de Trân si to (2)
• Téc ni co em En fer ma gem (7)
• Téc ni co em Saú de Bu cal (4)
• Agen te Co mu ni tá rio de Saú de (8)
• En ge nhei ro Agrô no mo (1)
• Mé di co (6)
• En fer mei ro (3)
• En fer mei ro‐Obs te tra (1)
• Den tis ta (2)
• Psi có lo go (1)
• Fo no au dió lo go (1)
• Fi si o te ra peu ta (1)
• Mé di co Ve te ri ná rio (1)
• As sis ten te So ci al (1)
• Quí mi co (1)
• Edu ca dor Fí si co (1)
• Te ra peu ta Ocu pa ci o nal (1)

A
s ins cri ções pa ra o con cur so 
pú bli co da Pre fei tu ra de Olin- 
da No va do Ma ra nhão fo ram 
pror ro ga das. O no vo pra zo 

pa ra que os in te res sa dos pos sam ga- 
ran tir a par ti ci pa ção no cer ta me se rá 
até às 23h59 do dia 3 de agos to des te 
ano.

As opor tu ni da des são pa ra a con- 
tra ta ção de pro fis si o nais de en si nos 
fun da men tal, mé dio/téc ni co e de ní- 
vel su pe ri or. A or ga ni za do ra do even- 
to é o Ins ti tu to Le ga tus. Se rá co bra da 
a ta xa de par ti ci pa ção que al ter na de 
R$ 80 a R$ 120.

São 106 va gas no to tal, dis tri buí- 
das en tre os car gos de:

• Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Lín gua 
Por tu gue sa (4)
• Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Lín gua 
In gle sa (1)
• Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Ma te má- 
ti ca (3)
• Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Edu ca- 
ção Fí si ca (2)
• Pro fes sor de Edu ca ção Es pe ci al (1)

Sa lá ri os e pro vas

A PROVA OBJETIVA DO CONCURSO DEVE SER NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2020

DIVULGAÇÃO

Quan do con tra ta dos, os pro fis si o- 
nais de ve rão de sem pe nhar ati vi da des 
em car ga ho rá ria de 20 a 40 ho ras se- 
ma nais, com sa lá ri os que al ter nam de 
R$ 1.045 a R$ 6 mil ao mês, além de 
ou tros be ne fí ci os.

No que diz res pei to a clas si fi ca ção 
dos par ti ci pan tes ins cri tos, se rão re a- 
li za das du as eta pas com pos tas por 

pro va ob je ti va, de ca rá ter eli mi na tó-
rio e clas si fi ca tó rio pa ra to dos os car- 
gos, e pro va de tí tu los, de ca rá ter clas-
si fi ca tó rio, pa ra as fun ções de pro fes- 
so res.

A pro va ob je ti va, que es tá pre vis ta 
pa ra ser apli ca da em dois pe río dos di-
fe ren tes, no dia 27 de se tem bro de 
2020, se rá ca rac te ri za da nas dis ci pli- 
nas de lín gua por tu gue sa, ra ci o cí nio 
ló gi co ‐ ma te má ti co, no ções de in for- 
má ti ca, atu a li da des e de co nhe ci men- 
tos es pe cí fi cos, lo cais e pe da gó gi cos.

Va le res sal tar que den tre o quan ti- 
ta ti vo de va gas ofer ta das há chan ces 
re ser va das às pes so as que se en qua- 
dram nos re qui si tos do edi tal.

Es te Con cur so Pú bli co se rá vá li do 
por dois anos e po de rá ser pror ro ga do 
uma úni ca vez, por igual pe río do.

Confira vagas de emprego disponíveis essa semana

POR CONTA DA PANDEMIA, ALGUMAS EMPRESAS NÃO ESTAVAM CONTRATANDO, MAS AGORA DIVERSAS VAGAS ESTÃO ABERTAS

Mais uma se ma na co me çou e, com
ela, vá ri as opor tu ni da des de em pre go
pa ra vo cê que es tá pre ci san do mu dar
de vi da. 

Por con ta da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus, al gu mas em pre sas não es- 
ta vam con tra tan do. Mas, ago ra, di ver- 
sas va gas já es tão sen do ofe re ci das e
es se é o mo men to de vo cê ten tar um
em pre go me lhor.

For nei ro for no a le nha – Sem ex- 
pe ri ên cia. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: piz za- 
ri a del la cos ta@gmail.com

Téc ni co Ele trô ni ca – En si no mé dio
com ple to, ha bi li da de com in for má ti- 
ca, ex pe ri ên cia na área. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: oli vei ra.se le- 
cao.2020@gmail.com

Es to quis ta – En si no mé dio com- 

ple to, ha bi li da de com in for má ti ca,
ex pe ri ên cia na área. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: oli vei ra.se le- 
cao.2020@gmail.com

Téc ni co em ele tro e le trô ni ca – Com
ex pe ri ên cia. In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
gas.te le com.slz@gmail.com

Aten den te – In te res sa dos de vem
en ca mi nha cur rí cu lo com fo to pa ra o
e-mail: fri go bo madm@hot mail.com –
No tí tu lo co lo que o no me da va ga que
de se ja

Açou guei ro – In te res sa dos de vem
en ca mi nha cur rí cu lo com fo to pa ra o
e-mail: fri go bo madm@hot mail.com.
No tí tu lo co lo que o no me da va ga que
de se ja

Vi de o ma ker – Ex pe ri ên cia na fun- 
ção; edi ção, cap ta ção de ví de os e fo to- 
gra fia; ha bi li da de com di fe ren tes
equi pa men tos e ex pe ri ên cia com

softwa res. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
gas li o nup@gmail.com

Sushi man – 2 va gas dis po ní veis,
com ex pe ri ên cia e dis po ni bi li da de
pa ra o tur no diur no e no tur no. In te- 
res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo com fo to pa ra o e-mail: con ta to.bo- 
na zo@ou tlo ok.com

Me câ ni co e au xi li ar de me câ ni co –
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: au to mo ti va con- 
tra ta@gmail.com

Ven de dor – Ex pe ri ên cia com ven-
das de ar ti gos es por ti vos, dis po ni bi li- 
da de de ho rá rio, co nhe ci men to in ter- 
me diá rio em in for má ti ca. In te res sa-
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa- 
ra o e-mail: vagasv98@gmail.com

Aten den te de bal cão – Dis po ni bi li- 
da de de ho rá rio. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: venezasorvetes01@gmail.com

ATO DE HEROÍSMO

PMs resgatam bebê
de carro submerso

O CARRO CAIU DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO

Na úl ti ma sex ta-fei ra (24), dois po li ci ais mi li ta res de
Im pe ra triz fi ze ram um res ga te he roi co, na ci da de de Ri- 
a chão, on de du as pes so as que es ta vam a bor do de um
veí cu lo, que caiu de ci ma de uma pon te.

O car ro fi cou com ple ta men te sub mer so, sen do que
um jo vem de 17 anos e um be bê de 3 anos, fi ca ram pre- 
sos den tro do veí cu lo. O aci den te ocor reu após a con du- 
to ra ter per di do o con tro le do veí cu lo e caí do de ci ma de
um pon te, que fi ca nu ma es tra da vi ci nal que li ga o mu- 
ni cí pio de Ri a chão ao po vo a do Po ço Azul.

A con du to ra con se guiu se sol tar e sair do veí cu lo. Os
sol da dos da PM Edu ar do Si pião e Clayton, que es ta vam
in do pa ra o Po ço Azul, per ce be ram o gra vi da de do aci- 
den te e ao pa ra rem seus veí cu los aten de ram ao pe di do
de so cor ro da se nho ra em de ses pe ro.

Eles mer gu lha ram e com mui ta di fi cul da de con se gui- 
ri am ti rar o ado les cen te de den tro do veí cu lo e em se gui- 
da o be bê que es ta va pre so a ca dei ri nha. O ado les cen te
es ta va de so ri en ta do e o be bê já de sa cor da do, sen do ne- 
ces sá rio uma ma no bra de RCP pa ra tra zer o be bê de vol- 
ta à vi da.

Se gun do os po li ci ais mi li ta res, o res ga te foi di fí cil pe la
água es cu ra e pe los pa re dões de pe dra do rio. A fa mí lia
em ques tão vi nha de Ma ra bá, no Pa rá. Se gun do in for- 
ma ções to dos pas sam bem. (S.D)

ITINGA

Garoto morre ao ser
atingindo por reboque

O REBOQUE SE SOLTOU DO VEÍCULO E ATINGIU A VÍTIMA

Um ado les cen te, iden ti fi ca do co mo Ro gé rio Sil va
Sou sa, de 14 anos, mor reu após ser atro pe la do por uma
car ro ci nha que se des pren deu de uma ca mi nho ne te, em
Itin ga do Ma ra nhão, na BR-010. O aci den te ocor reu no
km 350, na fren te da ca sa da ví ti ma que veio a óbi to no
lo cal.

De acor do com in for ma ções da Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral (PRF), quan do che ga ram ao lo cal, o cor po do ado- 
les cen te já ha via si do des lo ca do pa ra a fu ne rá ria, e en- 
con tra ram um veí cu lo do ti po re bo que, de cor azul, que
es ta va atre la do a uma Toyota Hi lux, de cor pra ta.

Os agen tes en tão iden ti fi ca ram após aná li se, que a es- 
tru tu ra de co ne xão do veí cu lo com a ca mi nho ne te es ta- 
va rom pi da, a prin ci pal mo ti va ção pe la qual a car ro ci- 
nha des pren deu e saiu da fai xa pa ra o acos ta men to,
atin gin do as sim o ci clis ta.

Ain da se gun do a PRF, o re bo que não es ta va amar ra do
ao veí cu lo tra ci o na dor com uma cor ren te de se gu ran ça,
dis po si ti vo ne ces sá rio e obri ga tó rio pa ra uso de en ga tes
pa ra evi tar que ca so se ja rom pi do o en ga te ou es tru tu ra
do re bo que o veí cu lo re bo ca do não saia des go ver na do.
A obri ga ção es tá pre vis ta na re so lu ção do CON TRAN nº
197/06 e nº 234/07 no ar ti go 6°.

Quan do a equi pe da PRF che gou ao lo cal, foi cons ta- 
ta do que o sí tio de co li são es ta va par ci al men te des fei to,
com o cor po já trans por ta do por ser vi ço de fu ne rá ria.
Au sen te tam bém o con du tor e a ca mi nho ne te.

O con du tor da ca mi nho ne te fu giu do lo cal e se apre- 
sen tou al gu mas go ras de pois na de le ga cia de Po lí cia Ci- 
vil em Açai lân dia, jun ta men te com seu ad vo ga do. Ele
res pon de rá por ho mi cí dio cul po so na di re ção de veí cu- 
lo au to mo tor.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ilha de
São Luís
registra 110 
novos casos 
de Covid-19 

Pesquisa do JP 
ganha ampla 
repercussão
na opinião
pública de SL

Com inquérito 
sorológico, MA inicia 
testes de covid por 
sorteio em mais de 
quatro mil pessoas 

Cotação – Comercial C. R$ 5,1568 | V. R$ 5,1583 – Turismo C. R$ 5,13 V. R$ 5,45 – Euro C. R$ 6,065 | V. R$ 6,069 - Libra C. R$ 6,646| V. R$ 6,6506 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Baixamar  – 0:35 5,3 m |  1ª  – Preamar   – 7:06 1,1 m  | 2ª Baixamar  –13:12 5,1 m  |  2ª  –Preamar -19:33 1,3 m|
Loteria –   Lotofácil – 1998 (27/07/2020) –  01-03-04-05-06-10-11-12-13-14-17-19-20-22-24| Quina – 5324 (27/07/2020) – 10-13-23-25-40

TEMPO –  Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

DINO ENVIA OFÍCIO A BOLSONARO 
PROPONDO PACTO NACIONAL
PELO EMPREGO NO BRASIL

LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Documento do governo federal exclui o Maranhão do 
plano de grandes investimentos, adverte Zé Reinaldo

PÁG. 11 PÁG.12 INFORME JP - PÁG. 3PÁG. 5

Médicos cubanos 
chegam a Balsas para 
reforçar  o combate
ao coronavírus
na região

PÁG. 5 PÁG.12

ESPECIALISTA REVELA OS 
SEGREDOS PARA SE ADAPTAR 
AOS NOVOS TEMPOS Domingo é marcado 

pelo registro de cinco 
mortes nas BRs que 
passam pelo Maranhão 

João Paulo e Liberdade 
recebem investimentos  
em obras de drenagem 
e pavimentação

Posto A”, da ‘Praia da Península”, é
interditado e samba com aglomeração
ganha repercussão nacional no JH

Por meio do programa São Luís em Obras, o prefeito Edivaldo 
Holanda Junior avança com o cronograma de construção 
de galerias e tubulações de drenagem profunda, limpeza, 
desobstrução e cobertura de canais em pontos estratégicos 
dos bairros João Paulo e Liberdade, onde são constantes os 
problemas causados pela forte enxurrada e valas a céu aberto. 

PÁG. 9

O ‘Posto A’, da ‘Praia da Península’, foi autuado e interditado, na manhã dessa segunda-feira, depois de 
uma intensa movimentação e aglomeração de pessoas, na tarda-noite de domingo, provocada por uma 
roda de samba improvisada. O fato ganhou repercussão nacional no Jornal Hoje, da Rede Globo. 

PÁG . 3

O governador Flávio Dino encaminhou ofício ao presidente Jair Bolsonaro, nessa 
segunda-feira, 27, propondo um debate entre governadores, entidades empresariais e de 
trabalhadores, visando a um Pacto Nacional pelo Emprego. Dino anunciou que a medida 

deve ser tomada em caráter de urgência, já que ontem o secretário de Política Econômica 
do Governo Federal havia anunciado que o desemprego vai aumentar no Brasil. 

PÁG. 3

Ações como construção de galerias e tubulações de drenagem 
profunda, limpeza, desobstrução e cobertura de canais estão 
mudando a realidade de moradores do João Paulo e Liberdade

Samba e aglomeração na Praia da Península chamaram a atenção da imprensa nacional

No 5º Meetup São Luís do Futuro

Acontece, hoje, às 20h, o 5º Meetup São Luís do Futuro, tradicional evento 
presencial do Maranhão, que neste ano está sendo totalmente on-line e 
gratuito. Entre os palestrantes, está o fundador do Instituto Maximize Max 
Siqueira, que vai explicar quais as ferramentas de resiliência disponíveis 
no processo de integração ao novo modelo de trabalhar e se relacionar. 
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Max Siqueira, fundador do 
Instituto Maximize



O nosso abraço desta terça-feira 
vai para o casal jornalista José 
Salim e Yeda Stela, que celebra 
Bodas de Ouro na data de hoje. 
Aos eternos amantes, os votos de 
muitas felicidades. Parabéns!

China se move contra 
minério australiano e 
banco londrino
Ação favorece Brasil e novos fornecedores 
africanos, diz SCMP; Global Times acusa HSBC 
de ‘conspirar com EUA’ contra Huawei

 No South China Morning Post, 
“Posição da Austrália como 
maior fonte de minério de ferro 
da China está sob ameaça, com 
megaportos abertos para Brasil 
e África”. Quatro deles foram 
liberados para navios como os 
Valemax, da Vale, e outros de 
África do Sul etc.
É resposta à Austrália por se 
aliar aos EUA contra a China. 
O fim de semana trouxe tam-
bém um aviso ao Reino Unido.
O Global Times, ligado ao 
PC chinês, publicou que o 
“HSBC pode enfrentar fim da 
linha por conspirar com EUA 
contra Huawei”. O banco teria 
forjado “com o Departamento 
de Justiça uma armadilha” para 
a diretora da empresa presa há 
um ano e meio no Canadá.
O HSBC postou mensagem 
ao público chinês no WeChat, 
insistindo não estar envol-
vido nas ações contra Meng 

Wanzhou. Virou manchete no 
Financial Times, com a foto 
acima e lembrando que 80% 
dos lucros do banco “sediado 
em Londres” vêm da Ásia.
Em título, o Global Times des-
creveu a mensagem do HSBC 
como de alguém que “se debate 
no leito de morte”.
Presidente do Council on 
Foreign Relations, porta-voz 
do establishment de política 
externa dos EUA, Richard 
Haass escreveu no Washin-
gton Post que o secretário 
de Estado, Mike Pompeo, 
“deturpa a história” ao dizer 
que o objetivo da aproximação 
com a China, há 50 anos, era 
torná-la uma democracia. “Era 
usar a China como contrapeso 
à União Soviética, não mudar 
sua natureza interna”.
Também agora, acrescenta, 
cabe “ao povo chinês e seus 
líderes determinar” o que fazer. 

(NELSON DE SÁ – FOLHA)

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Toda reforma interior e toda mudança 
para melhor dependem exclusivamente 
da aplicação do nosso próprio esforço”.

(Immanuel Kant)

Sobe
OArquivo Público do Maranhão 
(APEM) abriu a exposição virtual 
“197 anos da Adesão do Mara-
nhão à Independência”, disponi-
bilizando documentos originais, 
fontes primárias com registros 
importantes do processo de adesão 
do estado à independência do país.
Desce
O domingo, 26 de julho de 2020, 
foi um dia com acidentes graves e 
registro de óbitos acima da média 
nos últimos anos nas rodovias 
federais que cortam o Maranhão. 
Foram quatro ocorrências graves, 
que tiraram a vida de cinco 
pessoas em diferentes partes do 
estado.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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Um chefe de departamento de 
uma grande empresa, bem chato, 
achando que seus subordinados 
não estavam mais respeitando sua 
liderança, resolveu colocar a se-
guinte placa na porta de sua sala, 
logo que chegou pela manhã:
- “Aqui quem manda sou eu”!!!
Mais tarde, ao voltar de uma reu-
nião, encontrou o seguinte bilhete 
junto à placa:
- “Sua esposa ligou e disse que é 
para o senhor levar a placa dela 
de volta.

• Todo santo dia lamento por não 
termos líder, alguém para atualizar 
informações, para dizer o que está 
sendo feito e o que será feito, para 
orientar, para lembrar de cuidados 
básicos, para dar norte, para, sim, 
tranquilizar, encorajar, motivar. 
Não temos líder. E eu lamento 
muito. @Diego1Amorim

•  A matemática dá “uma dica” 
sobre a situação política do país. 
Na pesquisa Fórum, 37,7% dos 
brasileiros se declararam de direi-
ta, 9% de centro-direita, 30,7% de 
centro, 6,8% de centro-esquerda 
e 15,7% de esquerda. Unidade ou 
nova derrota. Simples assim. @
RicardoCappelli

•  Mais ou menos uma semana 
atrás @OGloboPolitica publicou 
um texto pedindo pra perdoar o 
PT.Hoje a PF levanta contratos 
com superfaturamento no Piauí 
que causaram prejuízos no trans-
porte escolar.Perdoar um partido 
que não pede perdão por seu 
corruptos e continuar roubando? 
@JanethWinehouse

•  O incrível mundo em que uma 
doutrinação esquerdista e marxista 
bem sucedida em todas as cama-
das da sociedade resulta em uma 
“população conservadora” que 
elege o Bolsonaro. Esquerdista é 
tudo incompetente mesmo hein, 
credo @FriedHardt

•  Eu tenho uma teoria: 90% das 
treta de internet não aconteceriam 
se as pessoas fossem vizinhas. 
Quando existe a possibilidade 
de levar um tapão por dentro da 
cara a história muda. @princesa-
daoeste

•  Vɑmos criɑr ɑ cɑrteirɑ de 
trɑbɑlho lɑrɑnjɑ, ɑtrɑvés delɑ o 
funcionάrio poderά ɑbrir mα̃o de 
umɑ pɑrte do sɑlάrio, fɑcilitɑndo 
ɑ operɑçα̃o do esquemɑ de rɑchɑ-
dinhɑ. @pauloguedesbot

•  Pouco a pouco, Bolsonaro está 
se reabilitando com ajuda da 
esquerda histérica e do STF. Pa-
rabéns aos envolvidos. @P_dro-
Menezes

O Departamento Estadual de 
Trânsito do Maranhão (Detran-
-MA) realizou, no último sábado 
(25), mais uma ação da Operação 
Posto Seguro, em parceria com 
o Batalhão de Polícia Militar 
Rodoviária ( BPRV), Programa de 
Defesa do Consumidor no Mara-
nhão (Procon-MA) e Vigilância 
Sanitária. A fiscalização aconteceu 
em bares da Avenida Litorânea 
com o objetivo de verificar se 
as medidas sanitárias de preven-
ção ao Coronavírus estão sendo 
cumpridas. 
Durante a ação, dois bares foram 
autuados por descumprir os 
protocolos de segurança contra 
a Covid-19. Foram verificados 
que as mesas se encontravam 
próximas e com a capacidade 
acima do permitido, assim como a 
falta de itens que contribuem para 
a prevenção da propagação da 
Covid-19.
O diretor de Fiscalização do 
Procon-MA, Carlos Eduardo 
Garcia, falou sobre como a 
Operação Posto Seguro vem se 
destacando. “Percebemos que a 
partir destas ações realizadas em 
conjunto, alguns locais mudaram 
as suas atitudes em relação aos 
cuidados do cumprimento as 
normas sanitárias, assim como os 
consumidores. Nossa intenção não 
é apenas autuar, mas mostrar que 
a fiscalização possui o intuito de 
resguardar a segurança da popula-
ção”, declarou.
Como parte da ação também foi 
realizada uma blitz da Lei Seca, 

na Avenida dos Holandeses. De 
acordo com o relatório da Divisão 
de Estatísticas do Detran-MA 
foram abordados 108 veículos e 
realizados 95 testes do etilômetro. 
Houve 13 recusas e 2 autos lavra-
dos a condutores que dirigiam sob 
a influência de álcool.
Segundo o chefe da Divisão 
de Estatísticas do Detran-MA, 
Pabyo Mendes, que coordenou 
a Operação Posto Seguro pelo 
Departamento, a ação busca com-
bater o coronavírus e a situação da 
alcoolemia no trânsito. 
Festa Clandestina
Uma festa clandestina no bairro 
do Araçagi, com mais de 1500 
pessoas, também foi alvo da Ope-
ração. No local foram verificadas 

diversas irregularidades, como 
aglomeração, ausência de álcool 
em gel e uso de máscaras. Tam-
bém foi constatado o abuso do uso 
de bebida álcoolica e encontrado 
diversos frascos de substância 
ilícita conhecida como “loló”. 
Além da casa está funcionando 
sem nenhuma documentação para 
este tipo de evento.
 O Procon e a Vigilância Sanitária 
interditaram o local, e o proprietá-
rio do imóvel foi conduzido pela 
Polícia Militar até a Delegacia, 
em razão do artigo 268 do Código 
Penal, que trata sobre infligir 
normas que evitem a propagação 
de doenças infecciosas, como é o 
caso da Covid-19.

Visando dar continuidade às ações 
de qualificação e capacitação 
profissional de colaboradores de 
segmentos ligado ao trade turísti-
co, a Secretaria de Estado do Tu-
rismo do Maranhão (Setur-MA), 
por meio da Superintendência de 
Turismo Lençóis e Delta, encerrou 
nesta sexta-feira, 24, no município 
de Barreirinhas, quatro cursos 
livres do Programa Mais Qualifi-
cação e Turismo. De 27 a 30 serão 
ofertados novos cinco cursos na 
região.
Seguindo todos os protocolos de 
higiene, distanciamento e medidas 
preventivas contra o coronavírus, 
os cursos de Qualidade no Aten-
dimento; Técnicas de Recepção 
em Meios de Hospedagem; Boas 
Práticas de Manipulação de Ali-
mentos e Técnicas de Arrumação 
para Camareira, foram ministra-
dos presencialmente na Pousada 
do Porto para colaboradores desse 
empreendimento turístico.
Ao final dos cursos, que estão 
sendo ofertados gratuitamente 
pela Setur, foram certificados 19 
profissionais.
O secretário estadual de turismo, 
Catulé Júnior, destacou a impor-
tância dos cursos como ferramenta 
para dar continuidade às ações e 
ao empenho do Governo do Esta-
do na qualificação e capacitação 
profissional.
“Nós estruturamos a oferta desses 

cursos nesse momento de crise 
como forma também de adequar 
esses profissionais a essa nova 
realidade sanitária que se confi-
gura. A ideia é oferecer constante-
mente novas turmas”, destacou o 
secretário.
A Gerente Proprietária da Pousada 
do Porto, Laides Canavieira, uma 
das contempladas pelos cursos 
livres, destacou a importância 
do aprendizado e a oportunidade 
de qualificação e capacitação 
oferecidas.
“Esse aprendizado irá contribuir 
muito para nosso dia-a-dia e, com 
certeza, contribuirá muito para 
nosso trabalho. As informações e 
o aprendizado foram muito bem 
repassados pelos profissionais 
que desenvolveram esses cursos”, 
destacou a empresária.
MAIS CURSOS
Durante a última semana de julho, 
de 27 ao dia 30, a Setur seguirá 
ofertando gratuitamente, desta 
vez, cinco cursos livres também 
em Barreirinhas. Os cursos de 
Qualidade no Atendimento para 
Bares e Restaurantes; Técnicas 
de Arrumação para Camareira; 
Produção Cultural e Entreteni-
mento para Serviços Turísticos; 
Qualidade no Atendimento e de 
Boas Práticas para Manipulação 
de Alimentos serão ministrados 
também presencialmente para 
colaboradores da Pousada do Rio.

Setur oferta capacitações 
voltadas para profissionais do 
trade turístico em Barreirinhas

SSP Apresenta balanço parcial da
Operação “Imperatriz Segura”
Na manhã dessa segunda-feira 
(27), toda a cúpula da Segurança 
Pública do Maranhão esteve 
presente em uma coletiva de 
imprensa, realizada na sede da 
Delegacia Regional de Imperatriz. 
O secretário de Segurança Pública, 
Jefferson Portela,apresentou um 
balanço parcial da operação que 
reuniu esforços e efetivo de todas 
as forças da pasta de Segurança 
Pública: Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros e 
Centro Tático Aéreo em resposta 
aos atos criminosos cometidos na 
última semana, no município de 
Imperatriz.
Além do secretário Jefferson 
Portela, participaram da coletiva  
o comandante geral da PMMA, 
coronel Pedro Ribeiro; o 
comandante geral do CBMMA, 
coronel Célio Roberto; o delegado 
geral da PCMA, Leonardo Diniz; 
o comandante do Policiamento 
de Interior, coronel Markus; o 
comandante do Bope, coronel 
Sodré; o comandante do CPA-I/3, 
tenente coronel Andrade; o 
comandante do 3º BPM, tenente 
coronel Marcelo; o comandante 
do 14º BPM, tenente coronel 
Araújo; além da presença do 
deputado Rildo Amaral e do 

superintendente de Articulação 
da Região Tocantina, Adonilson 
Lima.
A Operação Integrada Imperatriz 
Segurateve como objetivo 
reprimir as ações de criminosos 
que se rebelaram diante de 
mudanças no sistema prisional. 
Diante deste fato, o secretário 
Jefferson Portela reforçou 
o policiamento da área dos 
batalhões de Imperatriz – 3° 

BPM e 14º BPM – com equipes 
das unidades subordinadas 
ao CPA/I-3, das cidades de 
Açailândia, Estreito, Buriticupu, 
Amarante e Cidelândia.
A operação ainda contou com 
os trabalhos de equipes do 
BPChoque e Bope de São Luís, 
além de equipes dos GOE de 
Caxias, Timon, Balsas, Barra do 
Corda e Pinheiro.

Cúpula da SSP apresenta resultado de operação realizada em 
Imperatriz

Como parte da ação também foi realizada uma blitz da Lei Seca, na 
Avenida dos Holandeses
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Abertas consultas públicas online 
para Orçamento Participativo 2020
Importante instrumento de partici-
pação popular, o Orçamento Parti-
cipativo (OP) acontecerá de forma 
totalmente digital neste ano. Foi 
lançada, ontem (27), pelo Governo 
do Maranhão, a plataforma de con-
sultas online em que a população 
poderá votar nas propostas que 
serão priorizadas na Lei Orçamen-
tária Anual de 2021. O evento de 
lançamento foi transmitido ao vivo 
pelos canais oficias do Governo.
Realizado anualmente, o Orça-
mento Participativo (OP) assegura 
a participação da população na 
escolha de quais obras e serviços o 
Estado vai executar na sua região. 
Ao acessar o ambiente das Consul-
tas Públicas na Plataforma Digital 
de Participação Popular – PARTI-
CIPA MA (participa.ma.gov.br), a 
população poderá eleger propostas 
de diversas áreas, como: saúde, 

educação, infraestrutura, segurança 
pública e lazer, as quais já foram 
debatidas durante a elaboração 
participativa do Plano Plurianual – 
PPA (2020/2023), em 2019.
“A participação popular é uma 
marca forte da nossa gestão, pois 
entendemos que não se promove 
o desenvolvimento e a cidadania 
sem incluir a população”, des-
tacou o vice-governador Carlos 
Brandão. “Desde o primeiro ano 
de governo, o governador Flávio 
Dino tem mantido essa prerro-
gativa, ouvindo e atendendo as de-
mandas populares”, acrescentou.
Coordenado pelas Secretarias de 
Estado de Direitos Humanos e 
Participação Popular (Sedihpop); 
de Planejamento e Orçamento 
(Seplan) e de Comunicação e 
Assuntos Políticos (Secap), o OP 
2020 foi adaptado para o formato 

digital devido à pandemia de 
Covid-19. Desta forma, em vez 
das audiências públicas, estão 
sendo disponibilizadas consul-
tas públicas online, com breves 
vídeos explicativos e orientações 
de como participar da votação das 
prioridades indicadas em 2019 
pelos municípios, para compor o 
Plano Plurianual do Governo.
Para o secretário da Sedihpop, 
Francisco Gonçalves, “o orçamen-
to participativo é um ato democrá-
tico e de responsabilidade fiscal, 
que visa aproximar a população 
da administração pública”. 
As consultas virtuais para o Orça-
mento Participativo ocorrem entre 
os meses de julho e setembro de 
2020, exclusivamente por meio da 
plataforma digital www.participa.
ma.gov.br.

Detran-MA intensifica ações 
da Operação Posto Seguro
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de 
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não 
em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, 
não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.    ROMANOS 13:12-14

Domingo é marcado pelo registro de cinco 
mortes nas BRs que passam pelo Maranhão 
Uma das vítimas dos acidentes foi o filho do presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Corda

AIDÊ ROCHA

O domingo (26) foi marcado pelo 
registro de muitos acidentes graves 
nas rodovias maranhenses. Cinco 
mortes foram registradas, segundo 
informações da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), tendo duas vítimas 
morrido carbonizadas após a 
colisão do veículo no qual estavam 
com uma carreta. 
Logo pela manhã, na BR-226, na 
cidade de Barra do Corda, duas 
pessoas morreram carbonizadas 
após uma colisão frontal entre um 
carro modelo Celta e uma carreta. 
Com o impacto, parte do veículo 
de passeio pegou fogo levando 
à morte dos dois ocupantes, que 
foram identificados como Evandro 
da Silva Miranda, de 25 anos; e 
Romildo da Silva Ribeiro, 30. 
Evandro é filho do presidente da 
Câmara de Vereadores de Barra do 
Corda, o vereador Gil Lopes.
Conforme a PRF, os vestígios 
indicam que a carreta estava 
na contramão no momento do 
acidente. O condutor do veículo 
de carga foi levado à delegacia da 
cidade, para que fossem adotadas 
as providências necessárias. 
Em Itinga do Maranhão, o 
adolescente Rogério Silva Sousa, 

de 14 anos, foi atropelado no km 
350, da BR-010. No momento da 
ocorrência, a vítima conduzia uma 
bicicleta quando o reboque de uma 
caminhonete Toyota Hilux prata, 
não identificada, que trafegava 
pela BR-010, se desprendeu e o 
atingiu fatalmente. 
De acordo com a PRF, o reboque 
foi analisado e foi possível 
notar que a estrutura de conexão 
dele com a caminhonete estava 
danificada, motivo pela qual a 
carrocinha desprendeu e saiu da 
faixa para o acostamento, onde 
bateu na vítima.
O autor se evadiu do local sem 

parar ou prestar auxílio, tendo se 
apresentado cerca de três horas 
depois na delegacia de Polícia 
Civil de Açailândia, juntamente 
com seu advogado. O homem de 
48 anos foi autuado pelo crime de 
homicídio culposo na direção de 
veículo automotor. 
COLISÃO LATERAL NA 
BR-316
Por volta de 18h, no município de 
Santa Inês, na BR-316, km 272, 
um acidente do tipo colisão lateral 
envolvendo um veículo Classic e 
um caminhão M. Benz, resultou na 
morte de um homem. A vítima foi 
identificada como João Francisco 

Araújo, de 47 anos, condutor do 
carro. 
AMBULÂNCIA 
ATROPELA PEDESTRE
No período da noite, no km 21 da 
BR-135, em São Luís, próximo à 
entrada da comunidade Igaraú, um 
pedestre foi atravessar a via e foi 
atingido por uma ambulância do 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). 
Segundo a PRF, o motorista 
da ambulância trafegava em 
velocidade razoável, mas não viu o 
pedestre vítima, Josueliton Souza 
da Silva, atravessando. O homem 
morreu no local. 

Na BR-226, a colisão entre uma carreta e um Corsa Classic provocou a morte de Romildo Ribeiro e Evandro Miranda

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Fim de semana com quatro achados de cadáveres na Grande São Luís 

Durante o fim de semana passado, foram 
registrados quatro achados de cadáveres na 
região metropolitana de São Luís. Três foram 
localizados somente no sábado (25), sendo dois 
na zona rural da capital maranhense. 
Em um sítio no bairro da Maiobinha, em 
São José de Ribamar, uma mulher, ainda não 
identificada, foi encontrada morta com sinais de 
estrangulamento e estupro. Vários objetos foram 
encontrados ao lado do corpo que estava seminu 
e, ao que tudo indica, foi deixado no local 
durante a madrugada de sábado. 
A vítima, ainda segundo informações repassadas 
à polícia, viveria em situação de rua e era 
usuária de drogas. O caso será investigado 
pelo Departamento de Feminicídio da 
Superintendência de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (SHPP). 
Já no fim da manhã de sábado, o corpo de 
Eugner Lucas dos Santos Oliveira, de 19 anos, 
foi localizado pela cunhada, no bairro Cajueiro, 
zona rural de São Luís.  O jovem estava morto 
dentro de casa após ser atingido com vários 
disparos de arma de fogo. Vizinhos relataram ter 
ouvido tiros por volta de 23h da sexta-feira (24). 
Conforme a Polícia Militar, contra a vítima havia 
um mandado de prisão pelo crime de homicídio 
cometido em São José de Ribamar. 

CORPO NO CAJUPARI 
Também na zona rural, no bairro Cajupari, 
pescadores encontraram, em uma área de mangue, 
um corpo em avançado estado de decomposição, na 
tarde de sábado. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, 
provavelmente a morte teria ocorrido no local em 
que estavam os ossos e a pele. Também não foi 
possível determinar a causa da morte. 
Populares chegaram a informar que poderia se tratar 
de um idoso de 77 anos, desaparecido em junho 
naquela região. Segundo o delegado Felipe César, 
da SHPP, somente após os resultados dos exames, 
será possível identificar a vítima. 
MORTO NA VICENTE FIALHO 
Na Rua do Campo, na Vila Vicente Fialho, na 
manhã de domingo (26), um homem foi encontrado 
após ter sido morto a tiros. Ele foi identificado 
apenas como “De Menor”. 
Conforme informações da Polícia Civil, há 
possibilidades de o crime ter ligação com facções 
criminosas. A vítima, que era natural da cidade de 
Bacabal, seria, segundo os levantamentos, usuário 
de drogas e membro de uma facção. 
De acordo com relatos de populares à polícia, foram 
escutados tiros na madrugada de domingo. “De 
Menor” foi alvejado com na região da cabeça. 

(AIDÊ ROCHA) 

Pinheiro 
Motociclistas morrem e duas 
mulheres ficam feridas em 
acidente na MA-106

Uma colisão entre duas motocicletas, na cidade 
de Pinheiro, resultou em duas pessoas mortas e 
duas feridas. O acidente ocorreu no final da manhã 
de ontem (27), na MA-106, próximo ao povoado 
Maranhãozinho dos Teixeiras. 
De acordo com informações do major Fábio, 
comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de 
Pinheiro, o motociclista que conduzia uma Honda 
CG 125 Fan, cor preta, placa NMU-6720, bateu 
em uma Honda CBX 250 Twister, cor vermelha, de 
placa ILH-0147. 
Ainda conforme o major, o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte 
dos dois motociclistas, ainda no local. Eles foram 
identificados como Luís Carlos dos Santos Ramalho, 
de 50 anos; e Elieudo Lima do Nascimento, 39. 
As duas mulheres que ocupavam as garupas foram 
socorridas por parentes.  Maria Rita dos Santos 

Ramalho, que é mulher de Luís Carlos; e Dejane 
Costa foram encaminhadas ao Hospital Antenor 
Abreu. 
Todos os envolvidos no acidente são moradores 
de Pinheiro: Luís Carlos e Maria Rita, no povoado 
Santo Antônio dos Carvalhos; Elieudo e Dejane, no 
povoado Paraíso. (AR)

Populares observam as vítimas da colisão entre 
as duas motocicletas, na MA-106

Assaltante é 
linchado dentro de 
igreja evangélica 
em Viana
Um homem, identificado apenas como 
“Chapola”, foi linchado na noite de 
domingo (27), dentro de uma igreja 
evangélica, no povoado Santeiro, na 
cidade de Viana. Ele teria, minutos 
antes, assaltado um bar na comunidade 
de Itaquaritiua. 
De acordo com as primeiras 
informações, o homem, na companhia 
de um comparsa, estava fugindo após 
a ação criminosa, na qual ainda teriam 
baleado uma pessoa, quando foram 
perseguidos por moradores do povoado 
Itaquaritiua. 
Durante a fuga, eles invadiram a igreja. 
Um deles conseguiu escapar, mas 
“Chapola” foi cercado e agredido até 
a morte. Vídeos divulgados nas redes 
sociais mostram o suposto assaltante 
bastante ensanguentado e o corpo já do 
lado de fora da igreja. 
A reportagem do Jornal Pequeno 
entrou em contato com a Polícia 
Civil de Viana, mas não obteve, até 
o momento, maiores esclarecimentos 
sobre o caso. (AR)

“Chapola” morreu vítima de 
linchamento em Viana

DIVULGAÇÃO
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Ilha de São Luís registra 
110 novos casos de covid

Boletim divulgado ontem, 27, 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde mostra que a Ilha de São 
Luís registrou 110 novos casos 
da Covid-19. Imperatriz teve 
dois novos casos e as demais 
regiões somaram 582. Segundo 
a SES, 102.872 pessoas estão 
recuperadas e 2.943 pessoas 
faleceram. Atualmente o estado 
possui 8.770 casos ativos, o 
menor número registrado desde 
o início da pandemia.
Já foram feitos 251.260 testes: 
133.867 casos foram descartados 
e há 5.083 suspeitos. No total, 
2.961 profissionais de saúde 
já foram infectados. Destes, 
2.848 estão recuperados e 54 

faleceram.
Vinte óbitos foram registrados 
no boletim dessa segunda. 
Destes, um óbito aconteceu em 
Alcântara, nas últimas 24h. Os 
demais foram em dias/semanas 
anteriores e aguardavam o 
resultado do exame laboratorial 
de Covid-19.
Dez óbitos computados 
no boletim dessa segunda 
ocorreram em São Luís; dois 
em Santa Inês e 1 óbito nos 
municípios de Alcântara, Bom 
Jardim, Buriti, Peri Mirim, 
Pindaré Mirim, São Mateus do 
Maranhão, São José de Ribamar 
e Timon, cada um.

Relator do 'caso Queiroz' no STJ é 
internado para cirurgia de emergência

O ministro Félix Fischer foi internado, ontem, à noite, no hospital DF 
Star, em Brasília, para uma cirurgia de emergência no abdômen. O 
procedimento estaria relacionado ao estrangulamento de uma hérnia 
inguinal.
Fischer é o relator do caso da “rachadinha” de Flávio Bolsonaro no 
Superior Tribunal de Justiça e estava se preparando para rever a decisão 
liminar de João Otávio de Noronha, que transferiu Fabrício Queiroz e a 
esposa para o regime domiciliar.
Na semana anterior ao recesso do Judiciário, o ministro negou 133 de 
137 (97%) pedidos de habeas corpus de detentos que alegaram risco de 
Covid-19. Fischer também é relator dos casos da Lava Jato que chegam 
ao tribunal. (O ANTAGONISTA)

MDB e DEM decidem deixar Blocão de 
220 deputados na Câmara

Líderes partidários do MDB e do 
DEM na Câmara dos Deputados 
informaram, nessa segunda-feira 
(27), que as bancadas vão deixar 
o chamado "blocão" de 221 
parlamentares comandado pelo 
líder do Progressistas, Arthur 
Lira (AL). Lira é também o 
principal articulador do Centrão 
– grupo informal de partidos 
que, recentemente, passou a 
integrar a base do governo na 
Câmara.
“Vamos seguir carreiras 
autônomas. Posicionamento 
regimental, requerimentos, 
urgência, uma burocracia 
que não fazia mais sentido. 
Impacto sobre sucessão é um 
efeito colateral, não causa. Só 
trataremos disso depois das 
eleições municipais”, afirmou 
Efraim Filho (PB), líder do 
DEM.
A "sucessão" citada por 
Efraim Filho é a eleição para a 
presidência da Câmara, no início 
do ano que vem.
Arthur Lira vem se aproximando 
do governo e é considerado um 
"líder informal" do Planalto na 
Casa.
As legendas já calculam o 
impacto de decisões desse tipo 
na sucessão do posto, atualmente 
ocupado por Rodrigo Maia 
(DEM-RJ).
Oficialmente, os partidos 
argumentam que o "blocão" 
foi formado para garantir o 
comando da Comissão Mista de 
Orçamento e que o objetivo já 
foi alcançado.

Nos bastidores, líderes admitem 
que estavam incomodados 
com o poder concentrado por 
Lira na hora das votações e na 
negociação com o governo.
No início da tarde, Arthur Lira 
publicou em rede social que o 
fim desse bloco para distribuir 
comissões seria algo "natural", 
e que deveria ter acontecido 
logo após a distribuição dos 
colegiados.
O deputado também rejeitou a 
ideia de um "bloco do Arthur 
Lira", como é chamado por 
outros líderes.
"O bloco de partidos que é 
chamado de centrão tem como 
objetivo manter o diálogo e a 
votação das pautas importantes 
para o país. O chamado bloco do 
centrão foi criado para formar 
a comissão de orçamento. 
Não existe o bloco do Arthur 
Lira. O bloco foi formado para 
votar o orçamento e é natural 
que se desfaça. Ele deveria ter 
sido desfeito em março, o que 
não aconteceu por conta da 
pandemia", escreveu.
Com a saída de DEM e MDB, o 
bloco passa dos atuais 221 para 
uma bancada de 158 deputados 
federais. Outros partidos, como 
PTB e PSL, também já estudam 
deixar o "blocão" para criar 
outro, com legendas menores.
As lideranças dessas siglas 
mostram preocupação com a 
concentração nas mãos de Lira 
das decisões sobre quem vai 
ocupar espaços no governo. 

(GERSON CAMAROTTI – G1)

Juíza suspende repasse de R$ 500 
milhões da Lava Jato ao combate da 
Covid-19 até decisão do STF

A juíza substituta da operação Lava Jato na Justiça Federal em Curitiba, 
Gabriela Hardt, decidiu suspender o prazo da ação que destinava 
R$ 508 milhões, provenientes de multas e acordos de leniência na 
operação, para o combate da pandemia do novo coronavírus.
A suspensão vale até que o Supremo Tribunal Federal (STF) decida 
se cabe à juíza, ou não, decidir a destinação desses recursos. Até lá, o 
repasse às ações de enfrentamento à Covid-19 fica paralisado.
No despacho obtido pela TV Globo, Gabriela Hardt diz que, "em razão 
da celeuma gerada, termino a presente decisão, em 24 de julho de 2020, 
quando o Brasil registra 84.082 mortes provocadas pela Covid-19 e 
2.287.475 de casos confirmados da doença no país, acolhendo o pedido 
do MPF para o fim de determinar a suspensão do prazo (...)".

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Ministério Público requer medidas para garantir
atendimento adequado em casa lotérica de
Cururupu-MA
Publicado em 24 de julho de 2020

A precariedade do atendimento aos usuários de uma casa lotérica em Cururupu levou o Ministério Público do Maranhão
(MPMA) a ajuizar, em 22 de julho, Ação Civil Pública, com pedido de tutela antecipada, contra a referida empresa,
solicitando a tomada de providências para aperfeiçoar o suporte no estabelecimento.

Entre as medidas requeridas pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos está o aumento, em 30
dias, do número de funcionários na Casa Lotérica Cururupuense (Cadete e Cadete Ltda) para, no mínimo, seis. O objetivo
é reduzir o tempo de espera na fila.

Outra providência é a ampliação, no prazo de 10 dias, do horário de atendimento para 7h às 18h, nos dias de pagamento
dos benefícios do Bolsa Família e Auxílio Emergencial.

Para evitar aglomerações na parte externa do local, também foram solicitadas distribuição de senhas, orientação aos
usuários e disponibilização de bebedouros, copos descartáveis e álcool gel. As medidas devem ser tomadas no mesmo
prazo.

Em até 60 dias, devem ser providenciados banheiro e local para lavagem de mãos, com observação das normas de
acessibilidade.

“Devido ao número insuficiente de atendentes, as pessoas precisam chegar no local na noite anterior, para que consigam
ser atendidas”, relata o promotor de justiça. Ainda segundo ele, a aglomeração externa causa transtornos aos moradores
da vizinhança do estabelecimento, em função do barulho e incômodo causados pelos usuários.

https://kelsonvinicius.com.br/ministerio-publico-requer-medidas-para-garantir-atendimento-adequado-em-casa-loterica-de-cururupu-ma/
https://kelsonvinicius.com.br/ministerio-publico-requer-medidas-para-garantir-atendimento-adequado-em-casa-loterica-de-cururupu-ma/


ACP

A ação foi motivada por várias denúncias da população e da Câmara de Vereadores sobre os problemas no atendimento
na Casa Lotérica Cururupuense.

No mês de março de 2019, o Poder Legislativo municipal encaminhou ofício ao MPMA, solicitando medidas para sanar a
questão. Quatro meses antes, a precariedade do atendimento aos consumidores já havia sido relatada à Caixa
Econômica Federal (CEF) pela Câmara.

Em abril de 2019, a Promotoria de Justiça de Cururupu solicitou informações sobre as falhas à empresa, que se limitou a
responder que seguia os padrões nacionais da CEF e possuía o maior espaço físico entre todas as outras unidades da
Baixada Maranhense.

Porém, uma fiscalização do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/MA)
constatou demora no atendimento e aglomeração na parte externa do estabelecimento, com usuários expostos ao sol.
Quatro guichês estavam funcionando, sendo um para atendimento preferencial, mas somente três estavam operando,
porque um deles estava fechado para almoço.

Além disso, não foram apresentados alvará de funcionamento e certidão de aprovação do Corpo de Bombeiros.

PEDIDOS

Além da concessão dos pedidos tutelares, o MPMA solicita a confirmação destes ao final do processo e também a
condenação da Cadete e Cadete Ltda ao pagamento de danos sociais, no valor de R$ 30 mil, a serem transferidos ao
Fundo Estadual de Direitos Difusos.

A multa por descumprimento sugerida é R$ 250 diários.



Cururupu – MPMA requer medidas para garantir
atendimento adequado em casa lotérica
27 de julho de 2020 / 02h 22

A precariedade do atendimento aos usuários de uma casa lotérica em Cururupu levou o Ministério
Público do Maranhão (MPMA) a ajuizar, em 22 de julho, Ação Civil Pública, com pedido de tutela
antecipada, contra a referida empresa, solicitando a tomada de providências para aperfeiçoar o
suporte no estabelecimento.

Entre as medidas requeridas pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos está o
aumento, em 30 dias, do número de funcionários na Casa Lotérica Cururupuense (Cadete e Cadete
Ltda) para, no mínimo, seis. O objetivo é reduzir o tempo de espera na fila.

Outra providência é a ampliação, no prazo de 10 dias, do horário de atendimento para 7h às 18h, nos
dias de pagamento dos benefícios do Bolsa Família e Auxílio Emergencial.

Para evitar aglomerações na parte externa do local, também foram solicitadas distribuição de senhas,
orientação aos usuários e disponibilização de bebedouros, copos descartáveis e álcool gel. As
medidas devem ser tomadas no mesmo prazo.

https://vandovalrodrigues.com/cururupu-mpma-requer-medidas-para-garantir-atendimento-adequado-em-casa-loterica/
https://i0.wp.com/vandovalrodrigues.com/wp-content/uploads/2020/07/pp.jpeg?ssl=1


Em até 60 dias, devem ser providenciados banheiro e local para lavagem de mãos, com observação
das normas de acessibilidade.

“Devido ao número insuficiente de atendentes, as pessoas precisam chegar no local na noite anterior,
para que consigam ser atendidas”, relata o promotor de justiça. Ainda segundo ele, a aglomeração
externa causa transtornos aos moradores da vizinhança do estabelecimento, em função do barulho e
incômodo causados pelos usuários.

ACP

A ação foi motivada por várias denúncias da população e da Câmara de Vereadores sobre os
problemas no atendimento na Casa Lotérica Cururupuense.

No mês de março de 2019, o Poder Legislativo municipal encaminhou ofício ao MPMA, solicitando
medidas para sanar a questão. Quatro meses antes, a precariedade do atendimento aos
consumidores já havia sido relatada à Caixa Econômica Federal (CEF) pela Câmara.

Em abril de 2019, a Promotoria de Justiça de Cururupu solicitou informações sobre as falhas à
empresa, que se limitou a responder que seguia os padrões nacionais da CEF e possuía o maior
espaço físico entre todas as outras unidades da Baixada Maranhense.

Porém, uma fiscalização do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão
(Procon/MA) constatou demora no atendimento e aglomeração na parte externa do estabelecimento,
com usuários expostos ao sol. Quatro guichês estavam funcionando, sendo um para atendimento
preferencial, mas somente três estavam operando, porque um deles estava fechado para almoço.

Além disso, não foram apresentados alvará de funcionamento e certidão de aprovação do Corpo de
Bombeiros.

PEDIDOS

Além da concessão dos pedidos tutelares, o MPMA solicita a confirmação destes ao final do processo
e também a condenação da Cadete e Cadete Ltda ao pagamento de danos sociais, no valor de R$
30 mil, a serem transferidos ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

A multa por descumprimento sugerida é R$ 250 diários.



Após denúncias, Justiça exige melhorias em
Casa Lotérica de Cururupu
Publicado em 27 de julho de 2020 às 17:20 | Comentar

Filas enormes em frente à Casa Lotérica do Município de Cururupu

O Poder Judiciário em Cururupu deu o prazo de 30 dias para que a Casa Lotérica do município adote
as medidas necessárias para a ampliação do número de atendentes, a fim de reduzir o tempo de espera
da população em fila. A decisão provisória de urgência proferida pelo juiz Douglas da Guia, titular da
comarca, em Ação Civil Pública, também estipula o prazo de 10 dias para ampliação do horário de
atendimento em dias de pagamento de Bolsa Família e Auxílio Emergencial, com horário das 6h às
19h, incluindo funcionamento aos sábados.

No prazo de 10 dias a Casa Lotérica também deverá promover a devida orientação do público, com a
distribuição de senhas, de forma a impossibilitar aglomeração de pessoas na parte externa e interna da
agência, respeitando-se o distanciamento social mínimo e as necessárias demarcações de espaço, em
colaboração com o órgão de defesa do consumidor (PROCON).
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Também em 10 dias, a empresa concessionária do serviço deverá providenciar bebedouros com copos
descartáveis para o público e disponibilizar álcool em gel 70º para os usuários, garantido atendimento
prioritário a pessoas idosas, com idade superior a sessenta anos, em todos os horários de
funcionamento, priorizando-se, entre os idosos, os maiores de 80 anos, que gozam de prioridade
especial por força de lei específica.

A decisão do juiz Douglas da Guia também dá 60 dias para que a Casa Lotérica providencie banheiro
para o público, local para as pessoas lavarem as mãos, inclusive respeitando as normas de
acessibilidade. “Considerando a gravidade da pandemia e tendo em vista que a referida instituição
bancária não tem adotado as medidas de prevenção há muito exigidas, fixo multa diária no valor de
R$ 30 mil em caso haja descumprimento das medidas. A multa será revertida em benefício do Fundo
Estadual de Proteção dos Direitos Difusos”, ressalta o julgador.

A decisão do magistrado foi proferida em Ação Civil Pública que solicita, dentre outros, melhorias no
atendimento à população cururupuense. A ação, protocolada na última quarta-feira, dia 22, é assinada
pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos, titular da Promotoria de Justiça de
Cururupu.

A ação foi motivada por várias denúncias da população e da Câmara de Vereadores sobre os problemas
no atendimento na Casa Lotérica Cururupuense. Em março de 2019 o Poder Legislativo municipal
encaminhou ofício ao MPMA, solicitando medidas para sanar a questão. Quatro meses antes, a
precariedade do atendimento aos consumidores já havia sido relatada à Caixa Econômica Federal
(CEF) pela Câmara. Em abril de 2019 a Promotoria de Justiça de Cururupu solicitou informações
sobre as falhas à empresa, que se limitou a responder que seguia os padrões nacionais da CEF e
possuía o maior espaço físico entre todas as outras unidades da Baixada Maranhense.
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Promotoria investiga
funcionários fantasmas na
Prefeitura de Tuntum
27/07/2020 16h00

A Promotoria de Tuntum instaurou um inquérito para apurar a existência de funcionários fantasmas
na Prefeitura de Tuntum, comandada por Cleomar Tema.

A investigação está sob a responsabilidade do promotor de Justiça Wlademir Soares de Oliveira.

Segundo documento obtido pelo Blog do Neto Ferreira, a Procuradoria da República do Maranhão
enviou o Ofício n° 072/2019 – JLF/ PR/MA informando a existência de funcionários fantasmas no
Executivo.

Além da PRR, o vereador Wellington Pessoa já havia denunciado o caso à Promotoria.

Durante o processo Investigatório, serão coletadas informações, depoimentos, e certidões para
fundamentar uma possível Ação Civil Pública.
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Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.
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