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APÓS AGLOMERAÇÃO

Ministério Público do Maranhão recomenda fiscalização
mais rígida na área do ''posto A''
Muitas pessoas se reuniram na faixa de areia, desobedecendo protocolos sanitários e decretos estaduais.
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30/07/2020 às 15h55

Durante entrevista coletiva os promotores Lítia Cavalcanti, Cláudio Guimarães e Fernando Barreto informaram
sobre a recomendação. Foto: Johelton Gomes / CCOM-MPMA

SÃO LUÍS - Nesta quinta-feira (30) o Ministério Público do Maranhão (MP-MA) informou que
expediu uma recomendação aos órgãos do poder público de São Luís e do Maranhão, para que
seja realizada uma fiscalização intensiva a partir deste fim de semana, para controlar as
aglomerações que estão sendo registradas durante os fins de semana na Península da Ponta
d'Areia, em São Luís

Leia também:

Festa e aglomeração marcam o domingo na região da Península da Ponta d'Areia
Os promotores Lítia Cavalcanti, Cláudio Guimarães e Fernando Barreto informaram que a decisão
foi tomada após terem sido registradas inúmeras aglomerações no 'Posto A', localizado em uma
faixa de areia da praia da Ponta d'Areia, em São Luís.
No último fim de semana foi registrada uma algomeração no local que rendeu uma grande
repercussão nas redes socias.

Pessoas fazendo festa na faixa de areia na região da Península da Ponta d'Areia, em São Luís. (Foto:
Reprodução / Redes Sociais)

Discriminação
A promotora de justiça de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcanti, informou que, após a
divulgação de afirmações de tom discriminatório nas redes sociais sobre os perfis de
consumidores no Posto A, o MP-MA instaurou investigação sobre o caso. “Instauramos notícia de
fato para apurar a conduta discriminatória. Há um discurso de sectarização de classes, discurso de
ódio e não podemos admitir isso”.
Ela informou que o Código de Defesa do Consumidor classifica a discriminação dos consumidores
como uma prática abusiva. O proprietário já foi notificado e estamos apurando a conduta.
“Pedimos, inclusive, que a população nos informe, via Ouvidoria do Ministério Público (0800 098
1600), se tiverem informações adicionais sobre o caso”.

São Luís: Medidas contra a ocupação irregular na
península da Ponta d'Areia são adotadas
Em entrevista coletiva realizada na
manhã desta quinta-feira (30), no
auditório da Procuradoria Geral de
Justiça, em São Luís, o Ministério Público
do Maranhão anunciou medidas para
combater o uso irregular do espaço
urbano na península da Ponta d'Areia.
Os promotores de Justiça Cláudio
Guimarães (Controle Externo da
Atividade Policial), Fernando Barreto
(Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural) e Lítia Cavalcanti (Defesa do
Consumidor) informaram que estão atuando conjuntamente para coibir as irregularidades
no local.
O MP-MA emitiu Recomendação ao prefeito de São Luís, ao secretário municipal de
Urbanismo e Habitação, ao secretário municipal de Trânsito e Transportes, à secretária
municipal de Meio Ambiente assim como ao Corpo de Bombeiros Militares e à Secretaria
de Segurança Pública para adotarem medidas legais que assegurarem a preservação da
vegetação e dunas da restinga da Ponta d'Areia.
A manifestação ministerial destaca, ainda, a necessidade de manutenção dos
equipamentos de uso comum da população, redução de ruídos e de resíduos sólidos, de
infrações de trânsito e desordem urbana, bem como evitar a prática de delitos e
preservar a segurança dos cidadãos.
Preservação permanente
No documento, o Ministério Público pontua que a região, popularmente conhecida como
península, é uma área de preservação permanente de restinga e a ocupação entre o
Forte Santo Antônio da Barra e o espigão costeiro vêm recebendo ocupação excessiva
de pessoas e veículos. Isso tem causado danos ambientais e destruição da vegetação
fixadora das dunas.
Fernando Barreto explicou que há decisão judicial, resultado de Ação Civil Pública de
2002, confirmando a proibição de construções privadas nas áreas de dunas e também o
dever de preservar essas áreas de “intervenções indevidas e danosas”.

Além disso, o Estatuto da Cidade determina que o Poder Executivo municipal adote as
providências inerentes ao seu poder de polícia administrativa para assegurar o uso
sustentável do solo urbano. Outro aspecto é que a aglomeração de pessoas sem o
necessário planejamento e controle é fator de exposição da população em geral a risco
de ocorrências de crimes variados e à violência urbana.
Medidas
Os promotores de Justiça recomendaram às autoridades que garantam, por via
consensual ou, em último caso, coercitiva, providências para impedir a ocupação de
todas as áreas de dunas, inclusive retirando quaisquer estruturas ou equipamentos
localizados em seu entorno e estimulem a ocupação e degradação da vegetação na
restinga e também o lançamento de resíduos sólidos.
Foi solicitado o controle de veículos em todas as vias, coibindo as infrações. Outra
providência solicitada é o cadastro e ordenamento de comércio e serviços informais,
considerando a compatibilidade com o uso das áreas de praças, inclusive para evitar
riscos de acidentes com fogo às pessoas e animais domésticos.
Além disso, as autoridades devem garantir o efetivo policial civil e militar para
atendimento dos cidadãos nas áreas públicas. “Nosso objetivo é garantir o acesso das
pessoas aos locais públicos de forma organizada e combater o uso irregular em um
espaço coletivo”, afirmou Cláudio Guimarães.
O direcionamento é o mesmo na área ambiental. “Pessoas aglomeradas em um
momento de pandemia geram insegurança. O Ministério Público quer garantir a todos os
cidadãos indistintamente acesso ao espaço público”, destacou Barreto.
Discriminação
A promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcanti, informou que, após a
divulgação de afirmações de tom discriminatório nas redes sociais sobre os perfis de
consumidores no Posto A, o MP-MA instaurou investigação sobre o caso. “Instauramos
notícia de fato para apurar a conduta discriminatória. Há um discurso de sectarização de
classes, discurso de ódio e não podemos admitir isso”.
Ela informou que o Código de Defesa do Consumidor classifica a discriminação dos
consumidores como uma prática abusiva. O proprietário já foi notificado e estamos
apurando a conduta. “Pedimos, inclusive, que a população nos informe, via Ouvidoria do
Ministério Público (0800 098 1600), se tiverem informações adicionais sobre o caso”

MP adota medidas contra ocupação irregular
na Península
Publicado em 30 de julho de 2020 às 16:20 | Comentar
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Promotores de Justiça detalharam medidas contra ocupação irregular na Ponta D’Areia

O Ministério Público do Maranhão anunciou hoje em entrevista coletiva realizada no auditório da
Procuradoria Geral de Justiça, medidas para combater o uso irregular do espaço urbano na península
da Ponta d’Areia, em São Luís.
Os promotores de Justiça Cláudio Guimarães (Controle Externo da Atividade Policial), Fernando
Barreto (Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural) e Lítia Cavalcanti (Defesa do
Consumidor) informaram que estão atuando conjuntamente para coibir as irregularidades no local.
O MPMA emitiu Recomendação ao prefeito de São Luís, ao secretário municipal de Urbanismo e
Habitação, ao secretário municipal de Trânsito e Transportes, à secretária municipal de Meio
Ambiente assim como ao Corpo de Bombeiros Militares e à Secretaria de Segurança Pública para
adotarem medidas legais que assegurarem a preservação da vegetação e dunas da restinga da Ponta
d’Areia.
A manifestação ministerial destaca, ainda, a necessidade de manutenção dos equipamentos de uso
comum da população, redução de ruídos e de resíduos sólidos, de infrações de trânsito e desordem
urbana, bem como evitar a prática de delitos e preservar a segurança dos cidadãos.

No documento, o Ministério Público pontua que a região popularmente conhecida como “península” é
uma área de preservação permanente de restinga e a ocupação entre o Forte Santo Antônio da Barra e
o espigão costeiro vêm recebendo ocupação excessiva de pessoas e veículos. Isso tem causado danos
ambientais e destruição da vegetação fixadora das dunas.

Após aglomerações, MPMA recomenda fiscalização mais rígida na
área do 'posto A' em São Luís
Recomendação foi expedida por três promotorias de São Luís nesta quinta-feira (30). Órgão informou vai apurar conduta de
empresário que sugeriu 'segregação natural' na área da península.
Por Alex Barbosa, TV Mirante, G1 MA — São Luís, MA
30/07/2020 14h36 Atualizado há 15 horas

Ministério Público toma medidas para evitar aglomerações na região da península

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) informou nesta quinta-feira (30), que expediu uma recomendação aos órgãos do
poder público de São Luís e do Maranhão, para que seja realizada uma fiscalização intensiva a partir deste fim de semana, para
controlar as aglomerações que estão sendo registradas durante os fins de semana na Península da Ponta d'Areia, na capital.

A informação foi divulgada pelos promotores Lítia Cavalcanti, Cláudio Guimarães e Fernando Barreto durante uma coletiva. Os
promotores alegam que tomaram a decisão após terem sido registradas inúmeras aglomerações no 'Posto A', localizado
em uma faixa de areia da praia da Ponta d'Areia em São Luís. O caso aconteceu no último fim de semana e teve grande
repercussão nas redes sociais.

Pessoas se aglomeram em parte da faixa de areia da península da Ponta d'Areia em São Luís (MA) — Foto: Divulgação/Redes sociais

A recomendação foi formulada pelas promotorias de Defesa do Consumidor, de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial
e de Proteção do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís. O documento foi enviado para órgãos da
Prefeitura de São Luís, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-MA) e o Corpo de Bombeiros serão responsáveis
pela fiscalização na região.
Segundo Cláudio Guimarães, promotor de Controle Externo da Atividade Policial, o direito ao lazer é uma atividade
constitucional. Ele alega que isso tem sido impedido por conta do grande número de mesas, cadeiras e barracas que estão
sendo montadas na região.

De acordo com o MPMA, a atividade comercial na faixa de areia da praia é proibida por conta de uma liminar, expedida em
2002, já que o local é uma área de proteção ambiental permanente. O órgão reforçou que não foram realizadas operações do
Ministério Público com objetivo de interditar o Posto A.

Ministério Público do Maranhão (MPMA) expede recomendação para que órgãos públicos realizem a fiscalização de aglomerações na região da Península, em São Luís (MA) —
Foto: Reprodução/TV Mirante

Empresário sugere 'segregação natural'

Empresário de São Luís sugere em grupo de mensagens que empreendimento foi montado para famílias de área nobre da capital. — Foto: Reprodução/TV Mirante

A polêmica envolvendo o proprietário de um estabelecimento, localizado na Península da Ponta d'Areia, em São Luís, também
foi discutida durante a coletiva. O caso aconteceu durante o fim de semana, em um grupo de mensagens em uma rede social.
Em uma das mensagens, o empresário teria sugerido haver uma 'segregação natural' na região. Além disso, ele informou, que
orienta os garçons a não atender algumas clientes que não se encaixam nos 'padrões sociais'.
A promotora Lítia Cavalcanti, da promotoria de Defesa do Consumidor, informou que abriu um procedimento para investigar a
conduta do empresário. Ela explicou que as investigações ainda estão no começo, mas que ele pode ser responsabilizado
criminalmente. O empresário será chamado para prestar esclarecimentos.

MP anuncia medidas contra ocupação irregular na Península
Por Zeca Soares

30/07/2020

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (30), no auditório da
Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, o Ministério Público do Maranhão anunciou
medidas para combater o uso irregular do espaço urbano na península da Ponta d’Areia.
Os promotores de justiça Cláudio Guimarães (Controle Externo da Atividade Policial),
Fernando Barreto (Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural) e Lítia Cavalcanti
(Defesa do Consumidor) informaram que estão atuando conjuntamente para coibir as
irregularidades no local.
O MPMA emitiu Recomendação ao prefeito de São Luís, ao secretário municipal de
Urbanismo e Habitação, ao secretário municipal de Trânsito e Transportes, à secretária
municipal de Meio Ambiente assim como ao Corpo de Bombeiros Militares e à Secretaria
de Segurança Pública para adotarem medidas legais que assegurarem a preservação da
vegetação e dunas da restinga da Ponta d’Areia.
A manifestação ministerial destaca, ainda, a necessidade de manutenção dos
equipamentos de uso comum da população, redução de ruídos e de resíduos sólidos, de
infrações de trânsito e desordem urbana, bem como evitar a prática de delitos e preservar
a segurança dos cidadãos.

Preservação permanente – No documento, o Ministério Público pontua que a região
popularmente conhecida como “península” é uma área de preservação permanente de
restinga e a ocupação entre o Forte Santo Antônio da Barra e o espigão costeiro vêm
recebendo ocupação excessiva de pessoas e veículos. Isso tem causado danos ambientais
e destruição da vegetação fixadora das dunas.
Fernando Barreto explicou que há decisão judicial, resultado de Ação Civil Pública de 2002,
confirmando a proibição de construções privadas nas áreas de dunas e também o dever de
preservar essas áreas de “intervenções indevidas e danosas”.
Além disso, o Estatuto da Cidade determina que o Poder Executivo municipal adote as
providências inerentes ao seu poder de polícia administrativa para assegurar o uso
sustentável do solo urbano. Outro aspecto é que a aglomeração de pessoas sem o
necessário planejamento e controle é fator de exposição da população em geral a risco de
ocorrências de crimes variados e à violência urbana.
Medidas – Os promotores de justiça recomendaram às autoridades que garantam, por via
consensual ou, em último caso, coercitiva, providências para impedir a ocupação de todas
as áreas de dunas, inclusive retirando quaisquer estruturas ou equipamentos localizados
em seu entorno e estimulem a ocupação e degradação da vegetação na restinga e
também o lançamento de resíduos sólidos.
Foi solicitado o controle de veículos em todas as vias, coibindo as infrações. Outra
providência solicitada é o cadastro e ordenamento de comércio e serviços informais,
considerando a compatibilidade com o uso das áreas de praças, inclusive para evitar riscos
de acidentes com fogo às pessoas e animais domésticos.
Além disso, as autoridades devem garantir o efetivo policial civil e militar para atendimento
dos cidadãos nas áreas públicas. “Nosso objetivo é garantir o acesso das pessoas aos locais
públicos de forma organizada e combater o uso irregular em um espaço coletivo”, afirmou
Cláudio Guimarães.
O direcionamento é o mesmo na área ambiental. “Pessoas aglomeradas em um momento
de pandemia geram insegurança. O Ministério Público quer garantir a todos os cidadãos
indistintamente acesso ao espaço público”, destacou Barreto.
Discriminação – A promotora de justiça de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcanti,
informou que, após a divulgação de afirmações de tom discriminatório nas redes sociais
sobre os perfis de consumidores no Posto A, o MPMA instaurou investigação sobre o caso.
“Instauramos notícia de fato para apurar a conduta discriminatória. Há um discurso de
sectarização de classes, discurso de ódio e não podemos admitir isso”.

Ela informou que o Código de Defesa do Consumidor classifica a discriminação dos
consumidores como uma prática abusiva. O proprietário já foi notificado e estamos
apurando a conduta. “Pedimos, inclusive, que a população nos informe, via Ouvidoria do
Ministério Público (0800 098 1600), se tiverem informações adicionais sobre o caso”.
Foto: Divulgação/MP

Ministério Público anuncia medidas para coibir caos na
Península
Por Daniel Matos • quinta-feira, 30 de julho de 2020

0

comentário

Recomendação do MPMA aos órgãos de fiscalização têm o objetivo de evitar que o caos se repita
na área

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, 30, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, em
São Luís, o Ministério Público do Maranhão anunciou medidas para combater o uso irregular do espaço urbano na
península da Ponta d’Areia.
Os promotores de justiça Cláudio Guimarães (Controle Externo da Atividade Policial), Fernando Barreto (Meio
Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural) e Lítia Cavalcanti (Defesa do Consumidor) informaram que estão
atuando conjuntamente para coibir as irregularidades no local.
O MPMA emitiu Recomendação ao prefeito de São Luís, ao secretário municipal de Urbanismo e Habitação, ao
secretário municipal de Trânsito e Transportes, à secretária municipal de Meio Ambiente assim como ao Corpo de
Bombeiros Militares e à Secretaria de Segurança Pública para adotarem medidas legais que assegurarem a
preservação da vegetação e dunas da restinga da Ponta d’Areia.

A manifestação ministerial destaca, ainda, a necessidade de manutenção dos equipamentos de uso comum da
população, redução de ruídos e de resíduos sólidos, de infrações de trânsito e desordem urbana, bem como evitar a
prática de delitos e preservar a segurança dos cidadãos.
Preservação permanente
No documento, o Ministério Público pontua que a região popularmente conhecida como “península” é uma área de
preservação permanente de restinga e a ocupação entre o Forte Santo Antônio da Barra e o espigão costeiro vêm
recebendo ocupação excessiva de pessoas e veículos. Isso tem causado danos ambientais e destruição da
vegetação fixadora das dunas.
Fernando Barreto explicou que há decisão judicial, resultado de Ação Civil Pública de 2002, confirmando a proibição
de construções privadas nas áreas de dunas e também o dever de preservar essas áreas de “intervenções
indevidas e danosas”.
Além disso, o Estatuto da Cidade determina que o Poder Executivo municipal adote as providências inerentes ao
seu poder de polícia administrativa para assegurar o uso sustentável do solo urbano. Outro aspecto é que a
aglomeração de pessoas sem o necessário planejamento e controle é fator de exposição da população em geral a
risco de ocorrências de crimes variados e à violência urbana.
Medidas
Os promotores de justiça recomendaram às autoridades que garantam, por via consensual ou, em último caso,
coercitiva, providências para impedir a ocupação de todas as áreas de dunas, inclusive retirando quaisquer
estruturas ou equipamentos localizados em seu entorno e estimulem a ocupação e degradação da vegetação na
restinga e também o lançamento de resíduos sólidos.
Foi solicitado o controle de veículos em todas as vias, coibindo as infrações. Outra providência solicitada é o
cadastro e ordenamento de comércio e serviços informais, considerando a compatibilidade com o uso das áreas de
praças, inclusive para evitar riscos de acidentes com fogo às pessoas e animais domésticos.
Além disso, as autoridades devem garantir o efetivo policial civil e militar para atendimento dos cidadãos nas áreas
públicas. “Nosso objetivo é garantir o acesso das pessoas aos locais públicos de forma organizada e combater o
uso irregular em um espaço coletivo”, afirmou Cláudio Guimarães.
O direcionamento é o mesmo na área ambiental. “Pessoas aglomeradas em um momento de pandemia geram
insegurança. O Ministério Público quer garantir a todos os cidadãos indistintamente acesso ao espaço público”,
destacou Barreto.
Discriminação
A promotora de justiça de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcanti, informou que, após a divulgação de afirmações
de tom discriminatório nas redes sociais sobre os perfis de consumidores no Posto A, o MPMA instaurou
investigação sobre o caso. “Instauramos notícia de fato para apurar a conduta discriminatória. Há um discurso de
sectarização de classes, discurso de ódio e não podemos admitir isso”.
Ela informou que o Código de Defesa do Consumidor classifica a discriminação dos consumidores como uma
prática abusiva. O proprietário já foi notificado e estamos apurando a conduta. “Pedimos, inclusive, que a população
nos informe, via Ouvidoria do Ministério Público (0800 098 1600), se tiverem informações adicionais sobre o caso”.
Fonte: Ministério Público do Maranhão

MP apura abuso e discriminação de empresários da
Península
Publicado em 30 de julho de 2020 por gilbertoleda
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Posto A foi interditado pela Vigilância Sanitária

O Ministério Público realizou uma coletiva para falar sobre o assunto mais polêmico de São Luís dos últimos dias: Posto A/Península. E de
acordo com a promotora de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcanti, além do empresário do Kanga Beach e Bangalô Espettaria, outros
proprietários de estabelecimentos comerciais também vão ser alvos de investigação por suposta prática de discriminação, segregação e
qualquer outra prática abusiva.
Inclusive, o empresário do Kanga Beach e Bangalô Espettaria já foi notificado e terá que responder uma série de questionamentos do
Ministério Público.
Lítia Cavalcanti diz que não vai permitir que exista um “apartheid” na região da Ponta d´Areia, pois o acesso a praia é de todos. Por isso a
promotora até pede que sejam feitas denúncias a ouvidoria do Ministério Público 0800 098 1600, para que a investigação seja mais
precisa.
O promotor Fernando Barreto foi até mais direto, “nós queremos garantir o acesso de todos a Ponta d´Areia. Queremos que o pobre possa
frequentar o Café do Forte, os bares e restaurantes daquela região, pois ali é um espaço público”.
De acordo com Lítia Cavalcanti as punições podem ir desde uma “ação por dano moral coletiva e até mesmo uma ação criminal”.
As informações são do blog do Diego Emir.

'Não houve operação com objetivo de interditar o local', diz o MPMA
sobre o Posto A
No último domingo (26), houve aglomeração de pessoas na Península da Ponta d''Areia, em São Luís.
Por G1 MA — São Luís
30/07/2020 08h51 Atualizado há 22 horas

Após aglomeração registrada durante o domingo (26), Vigilância Sanitária realiza a interdição de estabelecimento na península da Ponta d'Areia em São Luís (MA) — Foto:
Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde (SES)

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) divulgou, nessa quarta-feira (29), uma nota de esclarecimento em que diz que não
houve nenhuma operação com objetivo de interditar o Posto A, localizado na Praia da Ponta D’Areia, em São Luís, mas que
estão sendo adotadas providências de fiscalização.
No dia 26 de julho, uma aglomeração de pessoas foi registrada durante a tarde e parte da noite na região localizado na
área nobre da capital e repercutiu nas redes sociais. Em relação aos envolvidos nessa aglomeração, o MPMA, por meio da
2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, disse que já instaurou um procedimento para notificar o
proprietário do estabelecimento, com a finalidade de evitar novas ocorrências.
Veja a nota do MPMA na íntegra:
"O Ministério Público do Maranhão informa que, a respeito da situação do Posto A, localizado na Praia da Ponta D’Areia,
providências estão sendo adotadas, mas, até o momento, não houve nenhuma operação com objetivo de interditar o local.
Em relação ao episódio amplamente divulgado nas redes sociais envolvendo um estabelecimento da área, o MPMA, por meio
da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, já instaurou um procedimento para notificar o proprietário do
estabelecimento, com a finalidade de evitar a ocorrência de novas situações que desrespeitem o Código de Defesa do
Consumidor.

PENÍNSULA

MP-MA esclarece sobre Posto A: "não houve operação
com objetivo de interditar o local"
No último domingo (26), houve aglomeração de pessoas na Península da Ponta d''Areia.

IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DO MP-MA
30/07/2020 às 08h37

Posto A, na Praia da Ponta D’Areia, foi local de festa no domingo (26). Foto: Reprodução/TV Mirante.

SÃO LUÍS - O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) lançou nota de esclarecimento, nessa
quarta-feira (29), informando que não houve nenhuma operação com objetivo de interditar o Posto
A, localizado na Praia da Ponta D’Areia, mas que estão sendo adotadas providências.

Reveja:
Festa e aglomeração marcam o domingo na região da Península da Ponta d'Areia

Foi instaurado, ainda, um inquérito com relação ao episódio de discriminação divulgado em redes
sociais envolvendo um estabelecimento da área. O proprietário do estabelecimento será notificado
para evitar a ocorrência de novas situações que desrespeitem o Código de Defesa do Consumidor.
Leia a nota de esclarecimento na íntegra:
O Ministério Público do Maranhão informa que, a respeito da situação do Posto A, localizado na
Praia da Ponta D’Areia, providências estão sendo adotadas, mas, até o momento, não houve
nenhuma operação com objetivo de interditar o local.
Em relação ao episódio amplamente divulgado nas redes sociais envolvendo um estabelecimento
da área, o MPMA, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, já
instaurou um procedimento para notificar o proprietário do estabelecimento, com a finalidade de
evitar a ocorrência de novas situações que desrespeitem o Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, o MPMA reforça o seu compromisso com a defesa dos direitos do cidadão e
ressalta que jamais irá tolerar qualquer forma de discriminação. Assegura, ainda, que assim que
forem tomadas outras medidas cabíveis em relação à questão, inclusive em parceria com outras
instituições, tais ações serão amplamente divulgadas.
Aglomeração na Península
No último domingo (26), muitas pessoas se reuniram na faixa de areia da região da Península da
Ponta d’Areia, a maioria sem máscara e não obedecendo o distanciamento social.
Em um dos vídeos, que circularam pelas redes sociais, é possível ver muita gente na região da
Península se aglomerando e fazendo festa na faixa de areia ao som de música. As imagens
mostram que as pessoas desobedecem protocolos sanitários e decretos estaduais, mesmo
sabendo que o novo coronavírus já matou quase 3 mil maranhenses.
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Ministério Público (MP)
fez ontem uma série de recomendações à Prefeitura
de São Luís e ao Governo
do Estado, especificamente à Secretaria de Segurança Pública (SSP), para
assegurar a preservação do meio ambiente da Península da Ponta d’Areia,
combater a desordem urbana, reduzir ruídos e os resíduos sólidos. A solicitação do MP é que as ações para
solucionar essa questão devem começar ainda nos próximos dias.
No último domingo, 26, houve
aglomeração de pessoas nessa localidade. A maioria estava sem máscara
de proteção e havia um grupo de jovens fazendo uma roda de samba e
pagode na faixa de areia, próximo a
área de dunas e restinga. Há informações de que a festa começou no
período da tarde e se estendeu até a
noite. As pessoas estavam desrespeitando o distanciamento social,
imposto pela pandemia da Covid19. A doença, segundo a Secretaria
de Estado da Saúde (SES), já resultou na morte de 2.978 pessoas, no
Maranhão, até a noite de quartafeira, 29.
Na quinta-feira, 30, os promotores Lítia Cavalcanti, da Defesa do
Consumidor; Cláudio Guimarães,
do Controle Externo da Atividade Policial; e Fernando Barreto, do Meio
Ambiente, Urbanismo e Patrimônio
Cultural, deram uma entrevista a imprensa na sede da ProcuradoriaGeral de justiça, no Calhau, na qual
discorreram sobre as providências
que o MP está tomando em relação
a esse problema.
Fernando Barreto afirmou que,
em companhia do promotor Cláudio Guimarães, já encaminhou uma
série de recomendações aos órgãos
competentes, que devem agir ainda
no decorrer dos próximos dias. “Os
órgãos competentes precisam apontar soluções para redução de ruídos,
aglomerações de pessoas e o fim da
desordem do espaço público”, declarou o promotor.
Ele enfatizou que o MP tem como
um dos objetivos garantir que a população tenha acesso à Ponta d’Areia,
independentemente de classe social,
e que não seja privatizada a faixa de
areia da praia, a praça e o calçadão.
“Nós queremos garantir que todos
possam ir aonde quiser. Independente da sua condição social”, frisou.
Barreto também abordou que
existe a necessidade e a obrigatoriedade de impedir a ocupação da área
de dunas onde há restinga, que pre-

MP recomenda que
desordem na Ponta
d’Areia seja combatida
Aglomeração de pessoas, a maioria sem máscara, foi registrada na
região, onde havia roda de pagode; meio ambiente deve ser preservado
Paulo Soares

Promotores Cláudio Guimarães, Lítia Cavalcanti e Fernando Barreto, discorreram sobre a situação da Ponta d’Areia e recomendações aos órgãos

MAIS AGLOMERAÇÕES
Os postos de combustíveis da Grande Ilha também servindo
como pontos de aglomerações, principalmente, nos fins de
semana. Centenas de jovens se reúnem, consomem bebida
alcoólica ouvindo som alto. A Vigilância Sanitária, Detran,
Polícia Militar e o Procon estão fiscalizando esses pontos
comerciais e multando.
No dia 4, ocorreu uma festa intitulada “Baile da Santinha”,

cisa ser preservada. “O cidadão tem
todo o direito de ter o acesso à praia,
mas onde existe vegetação é protegido por lei. Neste local, portanto, não
deve ser instalado estabelecimento
comercial”, explicou o promotor.
Ele disse que foi recomendado aos
órgãos competentes que na região
do Forte e da praça do Espigão seja
organizado o trânsito e tenha um
maior efetivo de policiais militares
para garantir a segurança do cidadão,
enquanto os vendedores ambulan-

Cruz Vermelha já fez
mil atendimentos
voluntários este ano
Instituição está entregando kits de higiene para
a população, totalizando até agora cerca de1.500
A Cruz Vermelha é um movimento internacional humanitário que atua em todos os países
do planeta, no Brasil, está presente em 21 estados, inclusive no
Maranhão. A instituição realiza
ações anualmente, mas com a

pandemia, as intensificou. Uma
equipe de profissionais de saúde
voluntários está percorrendo
bairros da Região Metropolitana
de São Luís para oferecer diversos atendimentos, como aferição
de pressão, psicólogo, nutricio-

que reuniu várias pessoas, no bairro Vila Cafeteira, em Paço
do Lumiar. Atraídos por paredões de som e bandas ao vivo
essas pessoas furaram o distanciamento social e todos os
decretos que proíbem aglomerações. A Polícia Militar esteve
no local e acabou com o evento. Também houve o registro de
aglomeração na Praia da Guia, localizada na região ItaquiBacanga, mas, foi contida pelos militares.

tes precisam ser credenciados pela
Prefeitura de São Luís para atuarem
na área.
Cláudio Guimarães disse que a
praia é do povo e os estabelecimentos comerciais, que há nesta localidade, estão impedindo o acesso ao
bem público. Inclusive, a prática esportiva pode ocorrer nesse ponto da
cidade, mas, desde que não exista
cobrança de nenhuma quantia e
também não seja em cima da vegetação de restinga, principalmente

Segregação social
“O Ministério Público não vai permitir que exista um Apartheid, ou
seja, uma segregação social na região da Ponta d’Areia, pois o acesso
à praia é de todos”, ressaltou a promotora Lítia Cavalcanti. Ela ainda
informou que a Promotoria de De-

fesa do Consumidor já está investigando o proprietário de dois estabelecimentos comerciais, dessa localidade, e outros de demais pontos
comerciais, sobre o suposto ato de
discriminação e segregação social.
A promotora contou que o empresário já foi notificado e terá de
responder a uma série de questionamentos do Ministério Público. No
decorrer da investigação, ele pode
sofrer uma penalidade, sendo que
uma delas por dano moral coletivo.

nista, teste de glicemia, testes rápidos de HIV, sífilis e Hepatite B
e C. Até quinta-feira, 30, a ação já
havia percorrido cinco bairros da
grande ilha, a intenção da Cruz
Vermelha é chegar até os interiores do estado.
O movimento da Cruz Vermelha também está fazendo a distribuição de kits de higiene básica, nos bairros por onde está
passando, já foram entregues, até
o momento, cerca de 1,500 kits.
Vale ressaltar, que essa é uma instituição que não possui nenhum
vínculo com o estado e sobrevive
a partir de doações. São com
essas doações que os kits são ad-

quiridos, no Maranhão, o Sistema
Integrado de Cuidados à Saúde
(SINCS) é o parceiro da ação que
está percorrendo São Luís.
“A importância dessa ação é
atender o maior número possível
de populares da grande São Luís.
Queremos desenvolver programas humanitários que atendam
os anseios da população. Sabemos que a população tem muita
dificuldade em vários atendimentos clínicos, então, a Cruz
Vermelha se propôs a desenvolver programas dessa natureza”,
afirma o presidente da Cruz Vermelha Brasileira do Maranhão,
Carlos Rangel.

Atendimentos
A ação já passou pelos bairros do
Monte Castelo, Anjo da Guarda,
Cohatrac, Paço do Lumiar e recentemente, na última terça-feira,
28, atendeu no bairro Cumbique,
na cidade de Raposa. Até esta
data, já foram atendidas 1000 pessoas. O Clínico Geral, Marcelo Ribeiro, conta que participar dessas ações é uma sensação plena.
“Nós podemos evitar o agravamento de doenças crônicas com
apenas algumas orientações”,
frisa o médico.
Se algum indivíduo apresentar
positivo para algum teste durante os atendimentos, ele é en-

daquela que está em formação. “Esse
é um local público e está sendo usado
de forma privatizada”, frisou o promotor.

O empresário gravou um vídeo que
disse que o garçom somente poderia atender aos clientes de alto poder
aquisitivo. As imagens viralizaram
nas redes social. “As denúncias
podem ser feitas para a Ouvidoria
do Ministério Público pelo número
0800 098 1600 e serão investigadas”,
informou Lítia Cavalcanti.
Proibição
Ainda durante a entrevista, Cláudio
Guimarães disse que nos próximos
dias haverá uma reunião com a
Prefeitura de São José de Ribamar
para discutirem A proibição do
acesso de veículos automotores
na faixa de areia das praias do
Meio e Araçagi, assim como já
ocorre no Olho d’Água, que é de
responsabilidade da Prefeitura de
São Luís. “Em Ribamar há promotores responsáveis diretamente
pela comarca, mas isso não impede de participarmos de um diálogo para discutir o assunto”, explicou o promotor.
Ele também informou que
desde 2017 há uma decisão judicial
que determina a derrubada de barracas da praia do Araçagi, mas, até
o momento, não ocorreu. Os vendedores argumentam que os bares
na praia são a única fonte de renda
para adquirirem dinheiro para o
sustento da família.
Operação na praia
Ainda na quarta-feira, 29, o MP divulgou nota de esclarecimento informando que não houve nenhuma
operação com o objetivo de interditar o Posto A, nome dado a área
de barracas comerciais instaladas
na Ponta d’Areia, mas que estava
adotando providências no quesito
fiscalização.
"O Ministério Público do Maranhão informa que, a respeito da situação do Posto A, localizado na
Praia da Ponta D’Areia, providências
estão sendo adotadas, mas, até o
momento, não houve nenhuma
operação com objetivo de interditar
o local. Em relação ao episódio amplamente divulgado nas redes sociais envolvendo um estabelecimento da área, o MPMA, por meio
da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, já
instaurou um procedimento para
notificar o proprietário do estabelecimento, com a finalidade de evitar a ocorrência de novas situações
que desrespeitem o Código de Defesa do Consumidor”. 

caminhado para profissionais
responsáveis e recebe diretrizes,
dependendo da cidade. A Cruz
Vermelha não acompanha o paciente, apenas apresenta os laudos e relatórios das doenças que
forem identificadas. Qualquer
pessoa pode participar, basta
apresentar um documento de
identificação para que um registro seja feito.
Os próximos atendimentos
acontecerão nos dias 3, 4 e 5 de
agosto, na Praça Deodoro, em São
Luís, durante a manhã.
Voluntários
Todos os profissionais que participam dessas ações humanitárias são voluntários da entidade.
A quantidade de profissionais que
participam dos atendimentos é
variável, já que depende da disponibilidade dos mesmos, mas,
geralmente, a equipe é composta
por cerca de 30 pessoas. Em algumas localidades, o ato não dura
o dia inteiro, apenas na parte da
manhã, das 8h às 12h.
Para ser um voluntário da entidade, é necessário se dirigir até a
sede do movimento, que fica na
Avenida Getúlio Vargas, n° 47,
Monte Castelo. O profissional,
assim que fizer sua inscrição, deve
passar por um treinamento básico,
e posteriormente, começará a ser
incluído nas ações. “A instituição
tem uma responsabilidade muito
grande, atendemos o estado
todo, então, quando se é voluntário da Cruz Vermelha é feito
um seguro desse voluntário. É
preciso estar cadastrado tanto
estadualmente, quanto de forma
nacional e internacional”, explica
Augusto Nery, membro da comunicação da Cruz Vermelha no Maranhão.
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SES tem prazo de cinco
dias para explicar ao TCE Os vices
compra de respiradores A
Tribunal encaminhou a Carlos Lula o relatório de acompanhamento elaborado
pelo Núcleo de Fiscalização do órgão e determinou o envio de informações
Divulgação

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão
(TCE-MA) abriu “prazo
improrrogável de cinco
dias” [iniciado ontem] para que o
secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, manifeste-se a respeito das
compras de respiradores para a
rede estadual de Saúde via Consórcio Nordeste.
A Lula, o TCE encaminhou o Relatório de Acompanhamento elaborado pelo Núcleo de Fiscalização
II do órgão estadual de controle externo que avalia diversos procedimentos adotados pela SES no âmbito das ações de combate à
pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).
O tribunal quer informações detalhadas sobre todas as fases do
processo de compra dos respiradores para fins de averiguação.
O Governo do Maranhão efetuou (ou tentou efetuar) duas compras por meio do Consórcio Nordeste, mas não recebeu os
respiradores em nenhuma delas.
Na primeira, o Estado pagou R$ 4,9
milhões por 30 respiradores que
nunca chegaram.
É parte desse dinheiro que a Biogeoenergy quer devolver. A empresa
ingressou com uma petição no Superior Tribunal de Justiça (STJ) com
pedido de negociação para a devolução do valores pagos pela Hemp-

O

Secretário de Saúde Carlos Lula, tem cinco dias para explicar contratos de compra de respiradores

care na compra dos respiradores.
Na segunda compra, o Governo
do Maranhão pagou R$ 4,3 milhões,
e também não recebeu os respiradores. Seriam 40 aparelhos, ao todo,
para serem distribuídos nos hospitais do estado durante o enfrentamento da pandemia.
Sobre essa compra, a gestão de
Flávio Dino alega ter sido ressarcida dos valores pelo consórcio. O
Governo tem rechado a existência
de qualquer irregularidade nos
dois processos, que tiveram dispensa de licitação.

TCE: SES esconde dados e
descumpre transparência
O Relatório de Acompanhamento elaborado pelo Núcleo de
Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE) encaminhado ao secretário Carlos Lula,
apontou desrespeito à Lei
12.527/2011 que trata da trans-

parência pública.
De acordo com o órgão de
controle, o Governo do Maranhão tem infringido a lei no que
diz respeito ao registro de repasses e despesas no Portal da
Transparência.

Investigação
A resolução do TCE que acompanha a utilização dos recursos públicos do Maranhão destinados para
o emprego de acões de prevencão
e combate à pandemia do Covid-19
está em vigor desde o mês de abril.
Desde então, o núcleo de fiscalização do tribunal tem acompanhado diariamente publicações dos
fiscalizados [Estado e municípios]
em Diário Oficial; dados e informações constantes de sistema informatizados, em especial o Portal de Transparência; dados e

informações constantes de sistema
informatizados utilizados e disponibilizados por outros órgãos públicos, sejam estes de controle ou
não; editais de licitações, extratos
de contratos, convênios, ajustes ou
outros instrumentos congêneres,
bem como outras publicações e/ou
documentos oficiais e editais de
concursos públicos e processos seletivos, entre outros.
O ato agora está concentrado
na compra dos respiradores, que
custou milhões aos cofres públicos do Maranhão.

O tribunal alertou ainda que
a Lei 13.979/2020, em seu art. 4º
§ 2º, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação das contratações realizadas pelos entes,
no combate à pandemia da
Covid-19.
“A Secretaria de Saúde do MA
também não enviou no sistema
SACOP as informações relativas
ao processo de contratação relativo à compra dos respiradores fir-

mado pelo ente estadual e o Consórcio Nordeste, descumprindo o
disposto na Instrução Normativa
TCE/MA nº 34/2014”, destaca trecho do texto.
O TCE informou que aguarda
a manifestação do secretário Carlos Lula para análise dos argumentos e a continuidade dos procedimentos de fiscalização
relativos ao controle externo dos
atos da gestão pública. 

Dino ataca Moro e diz que ex-juiz
liderou ‘facções’ com Bolsonaro
Governador do Maranhão afirmou que plano entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro foi derrotar a
esquerda em 2018, mas ponderou não acreditar que ambos estarão novamente juntos em 2022
RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

MAIS

Requerimento aprovado
O governador Flávio Dino (PCdoB)
voltou a atacar o presidente da República e o ex-juiz-federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para o comunista, ambos atuaram
juntos no comando de “facções”
montadas para derrotar a esquerda em 2018.
Acusação grave e que tem por
objetivo, além de atingir os adversários, tentar manter uma pauta
política para a sua inserção no cenário nacional.
“Forte conflito entre as facções
da direita lideradas por Bolsonaro
e por Sérgio Moro. Foi a união entre tais facções que derrotou a esquerda em 2018. A Moro restou a
bandeira da “corrupção”. A Bolsonaro, a apropriação do auxílio
emergencial. Não creio que voltarão a se unir”, escreveu em seu perfil, em rede social.
No início do mês, Dino havia
afirmado acreditar suspeita, a postura de Moro em relação a Bolsonaro, após o rompimento e a exoneração do ex-juiz do comando do

Apesar de hoje criticar de
forma assídua e até
sistemática o ex-ministro da
Justiça e ex-juiz federal,
Sérgio Moro, o governador
Flávio Dino já elogiou o
ex-magistrado quando - em
2015 -, adversários políticos
do Maranhão eram alvo da
Lava Jato. “Conheço o juiz
Sérgio Moro, respeito muito
sua trajetória e sua atuação

Ministério da Justiça.
“Moro ataca Lula desde que era
‘juiz’. Espantoso é atacar Bolsonaro,
de quem foi ‘superministro’. Não vai
colar”, disse a um jornal do sul do país.
Rotina
Desde a tramitação dos inquéritos da
Lava Jato, da acusação, indiciamento
e condenação de Lula, Dino mantém
uma rotina de questionamentos à
atuação de Moro na esfera do Poder
Judiciário e em seguida, na política.

em nome da probidade
administrativa. Natural e
democrático que acusados
reajam a decisões que
consideram injustas. Claro
que não conheço todos os
detalhes dos processos
judiciais, mas à distância me
parece que o juiz Moro tem
feito um trabalho acertado
e legitimado por critérios
técnicos”, disse.

Em novembro de 2018, por
exemplo, logo após Moro ter aceitado convite de Bolsonaro para integrar a sua equipe de Governo, Flávio Dino afirmou não ter se surpreendido. Ele disse que os dois já
atuavam juntos antes da eleição do
presidente da República.
“Sérgio Moro aceitar o ministério
de Bolsonaro é um ato de coerência.
Eles estavam militando no mesmo
projeto político: o da extrema-direita. O grave problema é esconder in-

pós já estarem praticamente fechadas as alianças para
as eleições municipais em São Luís, os debates se
voltam para a composição da chapa majoritária. As
especulações sobre nomes de vices vão pautar o debate da
disputa eleitoral até próximo às convenções partidárias, que
terão início no fim de agosto.
Um dos postos de vice mais disputados é ao lado de Neto
Evangelista. O democrata já indicava que teria um membro
do PDT como companheiro de chapa. No entanto, a decisão
nacional do PSL de compor com ele tirou a certeza dos
pedetistas. Segundo o presidente estadual do DEM, Juscelino
Filho, a decisão sobre a composição da chapa virá um pouco
antes das convenções.
O democrata, claro, ainda
Neto Evangelista
aguarda fechar as conversas
com o MDB, que pode
vai definir seu vice
também entrar na briga pela
após reunião com
vaga.
Já o pré-candidato Rubens todos os partidos
Júnior (PCdoB) já tem como
certo o nome do PT para sua aliados; PSL
chapa. Entre os petistas, o
postulante a vice mais forte é reivindicou espaço
o vereador Honorato
para formar
Fernandes. O PP, de André
aliança com o DEM
Fufuca, até tentou ensaiar
uma pressão para ter o
espaço, mas não avançou nas conversas.
O Podemos, de Eduardo Braide, pode deixar os partidos de
lado e buscar um nome de dentro da Assembleia de Deus. O
espaço, que já foi buscado pelo PSDB, PSL e PL, é tratado
como segredo por Braide.
Duarte Júnior (Republicanos), que já havia dado o espaço
para o PSL, mas perdeu o partido, sem muita possibilidade
de aliança partidária, deve buscar lideranças de destaque em
comunidades ou igrejas para compor a chapa majoritária.

Ainda não!

Entre os partidos que vão sentar para definir o nome do vice do précandidato a prefeito de São Luís Neto Evangelista, está o PTB.
O partido já estava sendo visto como um aliado certo. No entanto, à
coluna, Juscelino Filho disse que ainda aguarda posição do partido.
Oficial somente será quando o deputado Pedro Lucas Fernandes anunciar o apoio a Evangelista.

Especulações

Sobre o MDB, ainda não há conversa definitiva para a composição eleitoral em São Luís. O partido mantém diálogo com quatro pré-candidatos.
No entanto, as conversas consideradas mais adiantadas são com o
DEM de Neto Evangelista.
A especulação ganha força já que o deputado Juscelino Filho aguarda
a posição do MDB para que uma reunião com todos os partidos aliados
seja feita, a fim de definir o vice na chama de Evangelista.

Explicações detalhadas

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) tem menos de uma semana para enviar explicações ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre a compra de respiradores que nunca chegaram ao Maranhão.
A compra foi feita via Consórcio do Nordeste. Os valores (cerca de R$
5 milhões) foram pagos adiantados, mas os aparelhos não chegaram.
Além de informar como ocorreu o contrato para a compra sem sucesso, a SES precisará informar em que ponto se encontra o processo que
prevê a devolução da verba.

Discurso

O deputado estadual César Pires (PV) voltou a fazer um discurso duro contra o governador Flávio Dino (PCdoB) na Assembleia Legislativa.
O parlamentar mostrou, em números, que a ideia de Dino de criar um
pacto nacional pelo emprego é uma tentativa de transferir culpa pelo desemprego ao Governo Federal.
Segundo Pires, existem mais de 370 mil desempregados no Maranhão,
dados que são anteriores à pandemia.

Estratégia

A pré-campanha de Rubens Júnior em São Luís ganhou caminhos
bem diferentes do que vinha sendo até a semana passada.
Nesta semana, teve início uma série de “atos” para dar visibilidade ao
comunista, que ainda sofre com o desempenho fraco em pesquisas.
Vídeos mostrando Rubens quando criança ou outros apresentando
um Rubens Júnior descolado e quase humorístico estão dentro dessa estratégia.

DE OLHO

teresses eleitorais por baixo da toga.
Não há caso similar no Direito no
mundo inteiro”, disse.
Em 2019, Dino pediu o afastamento de Sérgio Moro do cargo após vazamento ilegal de conversas entre o ministro e o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força tarefa da Lava Jato.

‘Facções’ atuaram
para derrotar
esquerda
“Quem instrumentalizou a Justiça Federal para fins eleitorais e partidários pode tentar fazer o mesmo
com a Polícia Federal, agora sob o seu
comando direto”, disse. Na ocasião,
ele afirmou que Moro orientou o Ministério Público Federal no curso de
processo que tinha como alvo o expresidente Lula.
“Um juiz que orienta uma das partes no curso do processo é parcial e
suspeito. Seus atos são nulos. Está na
lei. E como repetiam nos processos
em Curitiba ‘a lei é para todos’. Agora
saberemos se as instituições estão
funcionando”, finalizou. 

R$ 9,2 milhões
É O VALOR que o governo do Maranhão pagou por
respiradores por meio do Consórcio Nordeste e que
nunca chegaram. Parte desse recurso,
segundo a gestão estadual, já foi devolvida.

Diferente

A tentativa de dar mais visibilidade a Rubens Júnior esbarra na própria
postura do pré-candidato, bem diferente do que os marqueteiros tentam
passar ao eleitor.
No entanto, por enquanto, o Rubens Júnior que se apresenta (principalmente nas redes sociais e grupos de Whatsapp) não combina com o
jovem que é deputado federal pela segunda vez.
O tom de humor e de leveza contrasta com a figura séria idealizada para justificar os poucos anos que tinha quando se tornou deputado pela
primeira vez.

E MAIS
• O deputado estadual e ex-governador do Maranhão, Arnaldo Melo (MDB),
informou ontem que teve o celular clonado.

•

Melo entra na lista de parlamentares como Eduardo Braide e Eliziane Gama (Cidadania), que também foram vítimas de clonagem.

• Assim como em outros casos, pelo número de Arnaldo Melo estavam pedindo ajuda financeira. A assessoria do deputado emitiu nota
alertando para o golpe.

O Estado do Maranhão
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Polícia investiga morte
de empresário e bebê
Vítimas morreram durante um acidente de trânsito, na BR-222, em trecho que
passa na área central de Itapecuru-Mirim; testemunhas estão sendo ouvidas
ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

A

Polícia Civil está investigando um acidente de
trânsito, ocorrido durante a noite do último dia
29, na BR-222, no centro da cidade
e Itapecuru-Mirim, que resultou na
morte do empresário Fagner Coelho de Souza e de um bebê do sexo
masculino, de três meses.
O inquérito foi aberto na Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim,
que é coordenada pelo delegado
Samuel Morita. Ele informou que
as investigações já começaram e
ontem algumas testemunhas já foram ouvidas e a polícia está no
aguardo do resultado da perícia feita pelos peritos do Instituto de Criminalística (Icrim).
Ainda segundo o delegado, Fagner Coelho era proprietário de uma
loja nessa cidade e na quarta-feira,
29, discutiu, como também agrediu
fisicamente, uma mulher, identificada como Stephane. Em seguida,
ele, conduzindo um veículo Nissan
Frontier, de placas PTI 6449, saiu
em perseguição da mulher, que es-

tava na direção de uma Pajero, de
placas não identificadas. Neste carro, além de Stephane, havia um bebê e uma outra mulher, nome não
revelado.
Na estrada federal, nas proximidades do Restaurante Popular dessa cidade, a Nissan Frontier colidiu
de forma lateral na Pajero e chegou
a bater em um Sandero, de placas
PSY 5230. Os veículos capotaram
no meio da via e Fagner Coelho
morreu dentro do carro. Os outros
ocupantes dos outros carros chegaram a sofrer lesões.
Os socorristas do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) e os bombeiros militares
foram acionados. O delegado disse que a criança chegou a ser levada primeiramente para o Hospital
Regional Adélia Matos, em Itapecuru-Mirim, mas foi transferida para um hospital, na capital, e chegou sem vida.
O corpo do empresário foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de São Luís, para ser autopsiado e, em seguida, liberado
aos familiares. “A polícia já começou a investigar o caso e realizaremos as oitivas como também

Divulgação

Carro que o empresário estava capotou várias vezes no acidente

SAIBA MAIS

Morte em ônibus
A polícia ontem informou
que a vítima morta
durante o tiroteio, que
ocorreu dentro de um
coletivo, no último dia 28,
no bairro do Bequimão é
o adolescente André
Felipe Diniz Silva, de 16
anos.

aguardaremos o resultado da perícia”, contou o delegado.

Morte a pauladas
A polícia também registrou ontem
o assassinato do idoso Ovídio dos
Santos, de 73 anos, no povoado
Brasiliana, zona rural de ItapecuruMirim. O delegado Samuel Morita
disse que a vítima discutiu, na quarta-feira, 29, com Gabriel dos Santos
Lopes, de 20 anos.
O suspeito, durante a noite do
dia 29, participou de uma festa, que
ocorreu nessa localidade, e ingeriu
bebida alcoólica. Ainda de acordo
com o delegado, Gabriel dos Santos, sob efeito de bebida alcoólica,
matou o idoso a pauladas. 
Íntegra em oestadoma.com/489263
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Seic evita assalto a
banco no interior
Polícia apreendeu armamento, munição e vários
miguelitos, mas os quadrilheiros fugiram do cerco
A cúpula da Superintendência de
Investigações Criminais (Seic) informou ontem durante entrevista
coletiva que evitou roubo ao Bradesco da cidade de Formosa da
Serra Negra, como ainda apreendeu uma espingarda, um fuzil, munições de calibres diversos e vários
“miguelitos”. Somente neste ano,
seis bancos já foram alvos de empreitadas criminosas.
A polícia informou que havia um
grupo criminoso no interior do estado que pretendia atacar um banco,
em Formosa da Serra Negra. Os policiais da Seic, com militares do Centro Tático Aéreo (CTA), começaram
a realizar incursões nessa região e encontraram o esconderijo dos quadrilheiros, localizado no povoado Tabocal, zona rural de Tuntum.
Nesse local, os policiais acharam
duas espingardas, um fuzil, as munições e os miguelitos enterrados.
O material apreendido foi levado
para a sede da Seic, no Bairro de
Fátima. Enquanto, os criminosos
conseguiram fugir em direção a
uma área de matagal.
Outras ocorrências
Um agente penitenciário temporário, nome não revelado, de 51
anos, foi preso ontem em cumprimento de ordem judicial, em São
Luís, pela equipe da Superinten-

dência Estadual de Combate à Corrupção (Seccor).
A polícia informou que o detido
se associou a um interno do sistema prisional, de 26 anos, que é
um dos líderes de uma facção criminosa, e começou a entrar com
droga para ser comercializada dentro dos presídios. Em troca a esse
ato criminoso, o agente começou
a receber dinheiro. Em poder dele,
a polícia apreendeu celulares utilizados nos crimes.

Roubo seria a
banco de Formosa
da Serra Negra
Também ontem foi preso na capital um homem, nome não revelado, acusado de ter roubado a arma
de um oficial do Corpo de Bombeiros Militares e foi apresentado no 2º
Distrito Policial, no bairro do João
Paulo, em seguida, encaminhado
para o Complexo de Pedrinhas.
No Jardim Renascença, a polícia
prendeu um corretor de vendas,
que estava com duas armas de fogo
e vários cheques, documentos de
veículos em nome de terceiros e
dois CPFs.

Mundo

Trump quer adiar eleição
e congresso rejeita ideia
Presidente dos Estados Unidos levantou a possibilidade de adiamento
da eleição presidencial, ideia rejeitada por democratas e por republicanos

OMS faz apelo para
que países apoiem
esquema de vacina
Mais de 75 países manifestaram interesse em
ingressar na iniciativa contra o novo coronavírus
GENEBRA

WASHINGTON
O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, levantou nesta
quinta-feira a possibilidade de
adiamento da eleição presidencial de 3 de novembro, uma ideia
rejeitada imediatamente tanto
por democratas quanto por republicanos no Congresso — a
única instância com autoridade
para fazer tal alteração.
Críticos e até aliados de

Trump refutaram a ideia, que
não levaram a sério, e alguns
disseram ser apenas uma tentativa de desviar a atenção diante
de notícias econômicas devastadoras.
O comentário de Trump no
Twitter veio no momento em que
os EUA atravessam uma das
maiores crises de uma geração:
uma pandemia de coronavírus
que já cobrou mais de 150 mil vidas, uma recessão paralisante

provocada pelo surto e protestos
de âmbito nacional contra a violência policial e o racismo.
Na manhã desta quinta-feira,
o governo dos EUA anunciou a
pior contração econômica desde
a Grande Depressão.
Alegações de fraudes
Sem provas apresentar, Trump repetiu alegações de fraude nas votações pelo correio.
“Com uma votação universal

pelo correio (não votação fora do
domicílio, que é boa), 2020 será a
eleição mais IMPRECISA E FRAUDULENTA da história. Será um
grande constrangimento para os
EUA”, tuitou Trump. “Adiar a votação até as pessoas poderem votar
de forma apropriada, garantida e
segura???”.
Pesquisas de opinião mostram
Trump atrás e perdendo terreno
para o adversário democrata e exvice-presidente Joe Biden. 

A cientista-chefe da Organização
Mundial da Saúde disse nesta quinta-feira, 30, que qualquer país que
apoie a iniciativa de financiamento
Covax tem mais chances de obter
uma vacina bem-sucedida contra a
Covid-19.
Soumya Swaminathan disse em
briefing em Genebra que quanto
mais países aderirem ao Covax um esquema projetado para garantir acesso rápido e equitativo
globalmente às vacinas contra a
Covid-19 - maiores são suas chances de sucesso.
Mais de 75 países manifestaram
interesse em ingressar na iniciativa
Covax, que é co-liderada pela aliança de vacinas Gavi, pela OMS e pe-

la Coalizão Para Inovações em Preparação para Epidemias (Cepi, na
sigla em inglês). Seu objetivo é fornecer 2 bilhões de doses eficazes de
vacinas aprovadas contra a Covid19 até o final de 2021.
Covid nos EUA
O Centro para Controle e Prevenção
de Doenças (CDC) dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira, 30,
4.405.932 casos do novo coronavírus no país, um aumento de 65.935
casos em relação à contagem anterior do centro, e disse que o número de mortes aumentou em 1.417,
para 150.283.
O CDC divulgou sua contagem
de casos da doença respiratória com
base em dados levantados até a tarde do dia anterior. 
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Obra na Fonte do Bispo
altera trânsito no
Anel Viário amanhã

Dono de bar na
Península é notificado
pelo Ministério Público

Em função das obras de urbanização da
Fonte do Bispo e Anel Viário, a Prefeitura de
São Luís, por meio da Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes (SMTT), vai alterar,
neste sábado (1º), a partir das 6h, o trânsito
no local. PÁGINA 9

A Promotoria de Justiça de Defesa
do Consumidor de São Luís, notificou o
empresário, dono de um bar localizado na
Península, após ter enviado em um grupo
de WhatsApp mensagens consideradas
discriminatórias. PÁGINA 9

TURISMO: Concessão
dos Lencóis Maranhenses
pode durar 30 anos

Empresário e bebê morrem em acidente

PÁGINA 7

LITERATURA: A história
da capoeira no
Maranhão em livro
PÁGINA 12

PÁGINA 10

AUXÍLIO EMERGENCIAL IRREGULAR

Servidor será penalizado
se não devolver dinheiro

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão orienta que o dinheiro recebido de forma irregular seja devolvido para os cofres públicos do Governo Federal.

PÁGINA 9

Antes
Agora

Prefeito Edivaldo entrega
Mercado do Coroadinho
Novo mercado vai beneficiar feirantes e consumidores que trabalham no local
e agora contam com uma estrutura totalmente nova, seguindo todos os padrões
de segurança e sanitários; obra integra programa São Luís em Obras, maior pacote de serviços de infraestrututura da história da cidade. PÁGINA 6

PORTAS FECHADAS

Igreja de São João faz
live solidária para
arrecadar fundos
Com a pandemia da Covid-19, o Centro Comunitário
São João Batista, localizado no Centro da capital
maranhense, teve que suspender as suas atividades
assim como a Igreja também. PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

beliscadas
BASTIDORES
APARTE Novas
Transparentes
As trocas de farpas entre o governador do Maranhão Flávio Dino
(PCdoB) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ganharam, esta
semana, novo capítulo embutido de artimanhas e olhares para 2022.

KART FEMININO

Pilotos estreiam na
Corrida do Batom
PÁGINA 12

LUTA

Belfort dá recado
a Wanderlei Silva
PÁGINA 12

TÁBUA DE MARÉ
SEX 31/07/2020
03H51 ................ 5.3M
10H19 ................ 0.7M
16H23 ................ 5.4M
22H34 ................ 1.1M
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FAIXA LITORÂNEA

Semacessodecarrosna
PraiadoMeioeAraçagi?

Maranhãotemmenor
taxadecontágiodovírus

Ministério Público do Maranhão pode impedir o acesso à faixa litorânea das praias que
já havia sido proibido em decorrência da pandemia do novo coronavírus em São Luís
DA REDAÇÃO

D

urante entrevista coletiva
realizada pelo Ministério
Público nesta quinta-feira
(30), o promotor de Controle Externo, Claudio Guimarães, informou que nas próximas semanas terá
uma reunião com o prefeito de São José de Ribamar, Eudes Sampaio, para
discutirem sobre a possível proibição
permanente do acesso de veículos automotores as praias do Meio e do Araçagi.
De acordo com o promotor, há uma
reunião a ser marcada sobre o assunto
com o prefeito do município, para que
uma medida de proibição permanente do acesso de veículos automotores
às praias do Meio e do Araçagi, assim
como já ocorre na praia do Olho
d’Água, que é de responsabilidade da
Prefeitura de São Luís.
O acesso à faixa litorânea das praias
já havia sido proibido em decorrência
da pandemia do novo coronavírus.
Claudio Guimarães aﬁrmou que a decisão depende do Poder Público, mas
negociações estão sendo encaminhadas para que a determinação seja adotada nas áreas.

Posto A

Em entrevista coletiva realizada na
manhã desta quinta-feira (30), o Ministério Público do Maranhão (MPMA) divulgou as medidas que serão
tomadas em relação à situação da
área denominada “Posto A”, no bairro

DE ACORDO COM A PESQUISA DA FGV/PUC, A TAXA É DE 0,84
LUCIANA GOMES

CLAUDIO GUIMARÃES AFIRMOU QUE A DECISÃO JUDICIAL DEPENDE DO PODER PÚBLICO
da Ponta D’Areia. De acordo com o órgão, serão movidas ações em relação à
ocupação irregular da área, à proteção ao meio ambiente e à discriminação de consumidores, após comentários de cunho preceituoso serem divulgados por um empresário da região.
De acordo com o MPMA, será averiguada a ocupação excessiva de mesas e barracas, fato que tem ocorrido
de forma irregular por comerciantes
da região.
Além disso, segundo Lítia Caval-

cante, Promotora de Justiça, o discurso, amplamente divulgado nas redes
sociais, feito por um proprietário de
um estabelecimento na Ponta
D’Areia, foi caracterizado como perigoso, de ódio e também prática abusiva, conforme o Código de Defesa do
Consumidor. De acordo com o MPMA, o proprietário já foi notiﬁcado e
deverá apresentar sua defesa.
Uma ação também será movida
com o intuito de assegurar a preservação da vegetação, das dunas e da restinga da Ponta D’Areia

DISTANCIAMENTO

Um estudo, realizado por pesquisadores da FGV e da
PUC-Rio, informou que o Maranhão é o estado com a
menor taxa de contágio do novo coronavírus no Brasil.
Os dados utilizados na pesquisa foram atualizados na
quarta-feira (29).
De acordo com a pesquisa, a taxa é de 0,84. O mesmo
resultado foi identiﬁcado no Espírito Santo, o levantamento de dados foi realizado em outros dez estados e
todos estão com a taxa abaixo de 1. Os 16 estados restantes e o Distrito Federal apresentaram a taxa de contágio
acima de 1.
Quando a taxa de contágio está abaixo de 1, signiﬁca
que a tendência é que o número de novos casos comecem a cair, já que o vírus é transmitido para um número
menor de pessoas. O estado tendo a taxa maior que 1,
signiﬁca que cada infectado está transmitindo o vírus
para mais de uma pessoa, causando o aumento no número de casos conﬁrmados.

Coronavírus no Maranhão

De acordo com o último boletim divulgada na noite
desta quarta-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Maranhão registrou nas últimas 24h, 1.7006
novos casos e 19 óbitos. Totalizando 117.694 casos conﬁrmados, sendo 2.978 mortes por coronavírus.
A capital maranhense possui 15.953 casos, Imperatriz
4.592 e Santa Inês 3.928, sendo as três cidades com o
maior número de habitantes infectados. O estado já registra 105.671 pessoas recuperadas da doença. Mais de
258 mil testes foram realizados, 138.241 casos foram
descartados e o número de casos suspeitos é 4.824.

LEVANTAMENTO

Regras não conseguiram conter isolamento social Poucos profissionais de
saúde foram testados

DE MARÇO A JULHO O NÍVEL DE ISOLAMENTO SOCIAL FOI DIMINUINDO, MESMO COM O RIGOR DAS AÇÕES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
O grau de rigor das medidas de distanciamento social adotadas por governos estaduais e municipais para
conter a disseminação do novo coronavírus foi reduzido em cerca de um
terço durante os primeiros quatro
meses de pandemia de Covid-19 no
Brasil. Paralelamente, o nível de isolamento da população – aqui entendido
como o quanto as pessoas de fato ﬁcam em casa – caiu pela metade no
mesmo período. Os dados fazem parte da nota técnica “Covid-19 e Medidas Legais de Distanciamento de Governos Estaduais: Análise Comparativa do Período de Março a Julho de
2020”, divulgada nesta quinta-feira,
30, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Entre os períodos de 23 a 27 de
março e 20 a 24 de julho de 2020, por
exemplo, a queda no rigor das medidas de distanciamento foi de 31%, enquanto a diminuição nos níveis de
isolamento foi de 52%. O grau de rigor
é mensurado por meio do índice de
medidas legais de distanciamento social (IDS), que abrange ações em seis
áreas: suspensão de eventos e atividades de estabelecimentos culturais, es-

portivos ou religiosos; das atividades
de bares, restaurantes e similares; das
atividades de outros estabelecimentos comerciais e de serviços, exceto os
essenciais; das atividades de estabelecimentos industriais, exceto os essenciais; das aulas; e as restrições ao
transporte terrestre, ﬂuvial ou marítimo de passageiros.
De acordo com o autor do estudo e
pesquisador do Ipea, Rodrigo Fracalossi de Moraes, de março a julho o nível de engajamento das pessoas
quanto ao isolamento social foi diminuindo, mesmo com o rigor das ações
de distanciamento social pelos estados e municípios. “Isso aconteceu por
vários motivos, entre eles o desgaste
das pessoas em se manterem fechadas em casa e até mesmo a busca por
alguma renda”, conclui o economista.
Entre os 14 estados com maior rigor
nas medidas de isolamentos, 12 são
das regiões Norte e Nordeste do país.
A pesquisa mostra que medidas rigorosas de distanciamento estiveram
correlacionadas com níveis mais altos
de isolamento social. Ou seja, o grau
de rigor das medidas de fato inﬂuencia o quanto as pessoas ﬁcam em ca-

sa. No entanto, a associação entre essas variáveis não foi constante: ao longo do tempo, as medidas de distanciamento passaram a ter cada vez menos
efeito sobre o comportamento da população, ainda que o número de novos casos e óbitos por Covid-19 aumentasse.
O estudo indica que algumas Unidades da Federação já possuem planos organizados de restrição e de ﬂexibilização, com critérios objetivos, e
isso fornece à população mais segurança sobre o que esperar nas hipóteses de aumento ou de redução da
quantidade de infectados e de óbitos.
São os casos de Rio Grande do Sul e
São Paulo, que aguardam avaliações
dos números de infectados e óbitos
para deﬁnir se aliviam ou não as medidas de distanciamento social.
Segundo Moraes, o fato de não haver um protocolo central de atuação
no combate à pandemia foi condicionante para que as pessoas não mantivessem o patamar de isolamento do
início das medidas restritivas. “Mas
ainda há espaço para que sejam deﬁnidos protocolos nacionais de contenção da Covid-19”, aﬁrma.

SITUAÇÃO FOI PESQUISADA E DIVULGADA PELO NEB E FGV
Apenas um em cada três proﬁssionais de saúde foi
testado para covid-19, de acordo com levantamento divulgado ontem (30), pelo Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), da Fundação Getulio Vargas (FGV). Embora as categorias da área estejam expostas, diariamente, a
um alto risco de contágio da doença, somente metade
dos funcionários recebeu equipamentos de proteção individual (EPI) para desenvolver suas atividades, no mês
passado.
Os EPI faltaram, sobretudo, entre agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia. Em junho, apenas 32% deles receberam esse tipo de item, por iniciativa dos respectivos empregadores. O índice está somente
um pouco acima do registrado em abril, de 19,65%.
Os apontamentos foram elaborados com base em
uma segunda devolutiva do estudo A Pandemia de Covid-19 e os Proﬁssionais de Saúde Pública no Brasil. O
levantamento ouviu 2.138 proﬁssionais da saúde pública, de todos os níveis de atenção e regiões do país, entre
os dias 15 de junho e 1º de julho.
A amostragem é composta por 40% de agentes comunitários e agentes de controle de endemia, 20,8% de proﬁssionais de enfermagem, 14,7% de médicos e 23,8% de
outros proﬁssionais do segmento.
A primeira fase do estudo, realizada em abril, foi costurada a partir da percepção de 1.456 trabalhadores.
Além de ampliar o número de entrevistados, os pesquisadores buscaram investigar aspectos relativos a saúde
mental, assédio moral e testagem dos proﬁssionais.
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FONTE DO BISPO E ENTORNO

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Servidorserápenalizado
senãodevolverdinheiro
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) orienta que o dinheiro recebido
de forma irregular seja devolvido para os cofres públicos do Governo Federal

C

erca de 84 mil servidores públicos do Maranhão receberam o auxílio emergencial de
forma irregular. Após levantamento para a identiﬁcação dos beneﬁciados no Maranhão com o auxílio de R$ 600, pago pelo Governo Federal, para amenizar os impactos
econômicos causados aos cidadãos
de baixa renda com a pandemia do
coronavírus, o Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão (TCE-MA) orienta os servidores públicos ativos,
inativos, pensionistas, estaduais e
municipais, que receberam o recurso
de forma irregular, a devolverem os
valores. O órgão informa que aqueles
que não restituírem o dinheiro estarão sujeitos a processo administrativo
disciplinar.
Segundo o TCE-MA, a solicitação e
o recebimento do auxílio emergencial
por meio da inserção ou declaração
de informações falsas nos sistemas de
solicitação do benefício, são passíveis
de caracterização como crimes de falsidade ideológica e de estelionato,
além de conﬁgurarem possíveis infrações disciplinares a serem analisadas
no âmbito da respectiva unidade ﬁscalizada.
No caso dos pagamentos irregulares do auxílio emergencial a servidores militares, o Tribunal de Contas da
União (TCU) ﬁrmou jurisprudência
no sentido de que os valores recebidos irregularmente devem imediatamente ser devolvidos aos cofres públicos.

Fiscalização

O TCE-MA recomenda aos ﬁscali-

QUEM NÃO RESTITUIR O DINHEIRO ESTARÁ SUJEITO A PROCESSO ADMINISTRATIVO
zadores estaduais e municipais responsáveis pela gestão das folhas de
pagamentos dos seus respectivos poderes e órgãos, assim como aos respectivos órgãos de controle interno,
que adotem, de forma rápida e efetiva, as seguintes providências: consultar a ferramenta eletrônica do Tribunal de Contas, Painel de Vínculos, do
Sistema de Acompanhamento de Atos
de Pessoal, em até trinta dias, para ter
acesso à relação de servidores vinculados a sua administração que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Após essa etapa, que adotem
medidas de modo a estimular a devolução voluntária dos valores recebidos indevidamente.

Na ausência de manifestação voluntária para a devolução dos valores
recebidos indevidamente, que instaurem processo administrativo disciplinar, observando a legislação correlata
em virtude do ato de recebimento de
Auxílio Emergencial conﬁgurar infração disciplinar, que deva ser apurada
no âmbito da respectiva Unidade Fiscalizada.
A decisão normativa do TCE alerta
também os gestores para a preservação dos dados pessoais constantes
das informações acessadas na ferramenta eletrônica e que estas sejam
tratadas com o sigilo necessário, conforme estabelece a legislação correlata.

Dono de bar na Península é notificado pelo MPMA
O Ministério Público do Maranhão
(MPMA), por meio da 2ª Promotoria
de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís, notiﬁcou o empresário,
dono de um bar localizado na Península, após ter enviado em um grupo
de WhatsApp mensagens consideradas discriminatórias sobre quem deveria frequentar o seu estabelecimento.
De acordo com a Promotora de Justiça de Defesa do Consumidor de São
Luís, Lítia Cavalcante, o discurso, amplamente divulgado nas redes sociais
feito pelo empresário, foi caracterizado como perigoso, de ódio e também
identiﬁcado como prática abusiva,
conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Durante coletiva de imprensa realizada ontem, quinta-feira (30), MPMA
divulgou as medidas que serão tomadas em relação à situação ao “Posto
A”. De acordo com o órgão, serão movidas ações em relação à ocupação irregular da área, à proteção ao meio
ambiente e à discriminação de consumidores, após os comentários de cunho preceituoso serem divulgados
pelo empresário.
Ainda segundo o MPMA, será averiguada a ocupação excessiva de mesas
e barracas, fato que tem ocorrido de
forma irregular por comerciantes da
região. A situação teve início após
aglomerações e festas serem registradas no último ﬁm de semana na área
denominada “Posto A”, na Península,
no bairro da Ponta d’Areia.
Para Júlio Bacellar, presidente da
Associação dos Moradores da Península, este é considerado um fato isolado, e aﬁrmou que espera que o episódio traga efeito positivo para a população. “Esperamos que esse triste episódio termine logo e que produza algum efeito positivo, quer sejam relações interpessoais como nos serviços

Em função das obras de urbanização da Fonte do Bispo e Anel Viário, a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), vai
alterar, neste sábado (1º), a partir das 6h, o trânsito no
local.

MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASILL

DEFESA DO CONSUMIDOR

DA REDAÇÃO

Obra altera trânsito
no Anel Viário neste
sábado, dia 1º

públicos de qualidade para toda a população”, ﬁnalizou.
O presidente aﬁrmou ainda que a
associação tem buscado junto aos
agentes públicos, nas três esferas, os
benefícios mais variados nas áreas de:
conservação patrimonial e de qualidade ambiental, infraestrutura, urbanismo, segurança, dentre outros.

Em alguns desses grupos, muitos
participantes informaram que estão
programando fazer um pagode com
churrasco e farofa em frente ao local
amanhã, sábado (1º).
Procurado pela redação de O Imparcial, o empresário citado na matéria não atendeu nossas ligações e não
respondeu nossas mensagens.

A mudança será provisória e atingirá as vias Fonte do
Bispo sentido Barragem do Bacanga; Fonte do Bispo
sentido Cajazeiras e no sentido do Terminal da Praia
Grande. Os trabalhos integram o programa São Luís em
Obras, o maior pacote de obras da história da capital colocado em prática pela gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior.
Com a mudança, que consiste no fechamento da rotatória, quem vem do sentido Terminal da Praia GrandeFonte do Bispo/Anel Viário, segue para fazer o contorno
na Avenida Vitorino Freire e volta para seguir a Avenida
das Cajazeiras.
Quem vem da Barragem do Bacanga para a Fonte do
Bispo, segue direto para a Avenida das Cajazeiras ou entra pela pista da esquerda e segue no sentido Terminal
da Praia Grande.
Para quem vem do Mercado Central, não haverá mudança: continua seguindo direto para a Avenida BeiraMar e Avenida das Cajazeiras. No local, agentes de trânsito farão a devida orientação do tráfego.

Mudanças

A obra no local consiste na urbanização de todo o terminal com mudanças na geometria viária e do trânsito
no entorno.
A ação inclui a eliminação da atual rotatória formada
pelo encontro das avenidas Beira-Mar, Guaxenduba, Vitorino Freire e Rua das Cajazeiras, bem como a implantação de alças estendidas de esquerda livre e alteração
da estrutura e conﬁguração das paradas de ônibus e veículos de transportes em geral.

Entenda o caso

Através de uma mensagem divulgada em um grupo de WhatsApp, o
dono de um estabelecimento localizado na na Península, no bairro da
Ponta d’Areia, disse estar indignado,
após ter notado que na região havia
uma demanda de pessoas nada aceitáveis para os padrões sociais do estabelecimento.
Ainda de acordo com a mensagem,
o empresário informou que os garçons do seu estabelecimento são orientados a não atender clientes que
não se encaixem nos “padrões sociais”.
A página do estabelecimento no
Instagram foi alvo de críticas após a
mensagem ter viralizado nas redes sociais, sendo o pontapé também para
que de forma satírica diversos grupos
com a palavra Península ganhassem
notoriedade no WhatsApp, além de
dezenas de memes.

Esperamos que esse triste
episódio termine logo e
que produza algum
efeito positivo
Interdição

Equipes da Vigilância Sanitária e da
Polícia Militar vistoriaram e interditaram barracas e estruturas montadas
na praia da Península, no chamado
“Posto A”, na manhã da última segunda-feira (27), após aglomerações com
movimentação e festas serem registradas no último ﬁm de semana na capital.
A ação foi acompanhada por agentes da Blitz Urbana e Polícia Militar,
que isolaram a estrutura montada na
praia.
Segundo relato de moradores, um
pagode teria sido realizado no último
domingo (26), com a presença de dezenas de pessoas.
Ainda de acordo com pessoas que
moram próximas ao local, desde a reabertura de bares e restaurantes, o novo ponto vinha atraindo diversos grupos.
A aglomeração começou a ser discutida pelos moradores da região em
grupos de WhatsApp, de onde surgiu a
polêmica a respeito dos “padrões sociais” na área nobre da capital da maranhense.

Além da mudança viária, um dos objetivos do projeto
é, também, requaliﬁcar o espaço com medidas que consistem em vias de acesso dos ônibus aos abrigos, melhorando as condições dos usuários de transportes que utilizam aquele terminal.
Com isso, as vias de acesso dos ônibus serão deslocadas para ﬁcarem mais próximas à Avenida das Cajazeiras, gerando mais espaço de uso público com várias ﬁnalidades no local.
Em função das obras de urbanização que já tiveram
início, todas as atividades realizadas na área estão sendo
transferidas para as imediações. Os pontos de paradas
de todas as linhas que passam pelo do Anel Viário foram
transferidas para onde é montada a Passarela do Samba,
local onde foram feitas adequações provisórias para o
abrigo de passageiros.
Para isso, foram instalados pontos de paradas de ônibus interurbanos, intermunicipais, vans, transportes de
ferry boat, além dos postos de táxi e mototáxi. Ainda naquela área será montada a infraestrutura para a instalação provisória das barracas que serão retiradas em razão
das obras.

GERAL
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Edivaldo entrega Mercado do Coroadinho
Novo mercado vai beneficiar feirantes e consumidores que trabalham no local e agora contam com uma estrutura totalmente nova, seguindo todos os
padrões de segurança e sanitários; obra integra programa São Luís em Obras, maior pacote de serviços de infraestrututura da história da cidade

O

prefeito Edivaldo Holanda Junior
entregou nesta quinta-feira (30)
o novo Mercado do Coroadinho,
o primeiro de um pacote de dez
mercados que estão sendo reconstruídos por
meio do programa São Luís em Obras. Os
feirantes que trabalham no local e consumidores receberam o novo espaço com muita
alegria já que agora terão condições dignas
de trabalho e a certeza de que os produtos
vendidos estarão dentro das condições sanitárias.Também estão sendo reformados pelo
gestor os equipamentos do Monte Castelo,
Cohab, Santo Antônio, Bom Jesus, Vila Bacanga, Anil, São Francisco, Santa Cruz e Tulhas (Praia Grande).
“Estamos entregando um novo mercado aos feirantes e consumidores. O antigo
mercado estava totalmente insalubre. É um
equipamento que garante condições mais
dignas de trabalho aos feirantes e produtos
com mais qualidade à população do bairro. O
Mercado do Coroadinho é o primeiro de um
conjunto de dez que estamos reconstruindo. Os próximos a serem entregues serão os
mercados das Tulhas (Praia Grande) e do Anil
e, até o fim do ano, iremos entregar todos os
demais. Esta é mais uma frente importante
do programa São Luís em Obras, por meio
do qual estamos reestruturando os mercados da cidade e levando diversas obras de
infraestrutura para todas das regiões de São
Luís”, disse o prefeito Edivaldo acrescentando
que esta é a maior intervenção, em mercados, da história da cidade de São Luís e que
está sendo feita em sua gestão. Durante a
entrega ele esteve acompanhado da primeira dama, Camila Holanda; do vice-prefeito,
Julio Pinheiro; dos secretários municipais de
Agricultura, Pesca e Abastecimento, Emerson Macedo; de Obras e Serviços Públicos,
Antonio Araújo; Relações Parlamentares, Nonato Chocolate; e dos vereadores Ivaldo Rodrigues e Nato Junior.
De acordo com o vice-prefeito, Julio Pinheiro, a entrega do mercado é um dos compromissos da gestão do prefeito Edivaldo. “A
falta de estrutura dos mercados de São Luís
era um problema que precisava ser enfrentado e superado. O prefeito Edivaldo assumiu este compromisso com a cidade e hoje
entrega o primeiro dos dez que estamos reconstruindo. Todos estão recebendo obras
estruturantes que vão garantir mais dignidade aos feirantes e mais saúde à população na compra do seu alimento”, afirmou.

Antes

Agora

nida Amália Saldanha e ruas de acesso ao
mercado. As ruas ao redor receberam nova
pavimentação. Serviços necessários para garantir o acesso de consumidores e feirantes
ao local. “Todo o projeto foi pensado para
entregar à comunidade um mercado moderno e que atendesse a todas as necessidades
de feirantes e consumidores. Por isso, demolimos toda a antiga estrutura e construímos
um novo mercado da fundação ao teto”, disse
o titular da Semosp, Antonio Araújo.

Mercado do Coroadinho, o primeiro de dez que estão sendo reconstruídos pela Prefeitura

MERCADO
O novo mercado do Coroadinho tem área total
de 656 metros quadrados e entre boxes e bancas
e vai beneficiar 112 feirantes que trabalham no
local e agora contam com uma estrutura totalmente nova, seguindo todos os padrões de
segurança e sanitários. O espaço conta com
pias em todas as entradas para que os consumidores possam higienizar as mãos antes de
comprarem os produtos. Os boxes e bancas
também contam com pias, revestimento em
cerâmica, instalações elétricas, iluminação.
Os que manipulam alimentos contam ainda
com tubulação de gás. Todos os espaços são
padronizados para garantir que cada feirante

possa comercializar seus produtos com conforto e de forma organizada.
O mercado ganhou novo piso e cobertura, ventilação natural, saídas de emergência
e sistema contra incêndio, monitores de videomonitoramento, área administrativa, banheiros para uso pelos públicos masculino e
feminino. O projeto também respeita as normas de acessibilidade, por isso, foram feitas
rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, piso
táctil para deficientes visuais e banheiro para
uso por pessoas com mobilidade reduzida ou
em cadeira de rodas.
Também foi feita a recuperação das vias
do entorno com a execução de serviços de recuperação das tampas de drenagem da Ave-

O novo mercado do Coroadinho trará diversos benefícios para feirantes e consumidores, pois se trata de um equipamento moderno feito respeitando as normas de segurança
e sanitárias. Isso dará mais dignidade para o
trabalho dos feirantes, mais conforto para os
consumidores, vai incentivar o comércio local, além de ser um espaço para escoamento
da produção da agricultura familiar.

SATISFAÇÃO
Os feirantes e consumidores receberam o
novo mercado com muita satisfação, pois ele
representa o fim de uma espera de décadas.
“Eu faço parte deste mercado há 34 anos. Comecei como feirante e agora faço parte da administração. O que a gente tinha era um local
totalmente insalubre para trabalhar. Agora,
temos um mercado que foi construído exatamente do jeito que os feirante precisavam.
Com certeza teremos mutos benefícios, o principal será o aumento das vendas já que muita
gente deixou de vir aqui por causa da sujeira”, disse Maria Lucimar Almeida, gerente do
mercado do Coroadinho.

Alumar celebra 40 anos de implantação em São Luís

No dia 31 de julho de 1980, o plantio de
uma muda de Ipê-amarelo celebrou o início do Consórcio de Alumínio do Maranhão.
Formado pelas empresas Alcoa, Rio Tinto e
South32, a Alumar sempre esteve presente na
vida econômica, social e cultural no estado.
Investimentos, parcerias, pesquisas, geração
de emprego e renda, qualificação profissional
e ações sustentáveis na fabricação da alumina
deram à Alumar, ao longo dessas quatro décadas, seu caráter de liderança no segmento. De maneira ativa e participativa, a Alumar
conquistou excelência operacional por meio
do absoluto respeito pela vida, diversidade,
meio ambiente e sustentabilidade, além de
intensa participação nas comunidades com
foco nas áreas da educação, geração de emprego e renda e engajamento.
O Maranhão viu sua economia ganhar um
novo impulso com a instalação da Alumar, ao
receber um dos maiores projetos privados na
área industrial até então implantado no país.
O investimento total na planta, desde a inauguração, ultrapassa os US$ 5.4 bilhões propiciando, sobretudo aos maranhenses, capacitação profissional, emprego e oportunidades
de negócios.
A Alumar reconhece em suas pessoas a razão de seu sucesso. O Consórcio promove a

gestão da diversidade e incentiva uma cultura
de estímulo ao conhecimento e de inclusão.
Segundo o diretor do Consórcio, Helder Teixeira, “a presença dos colaboradores, comunidade e população na vida diária da Alumar
nos enche de orgulho, ao mesmo tempo que
aumenta a nossa responsabilidade em relação ao nosso sucesso, cujo sentido é também
o triunfo pessoal e profissional de cada um”.
A Alumar tem hoje em seu efetivo cerca de
90% de mão de obra maranhense e tem trabalhado junto às empresas prestadoras de serviços para garantir que grande parte dos colaboradores que atuam nas áreas da fábrica
sejam moradores das comunidades vizinhas
à planta. Esse número expressivo confirma o
compromisso e apoio ao desenvolvimento local.
A Alumar também contribui com o desenvolvimento social e econômico da região por
meio de apoio à cultura, saúde, educação, treinamentos e cursos profissionalizantes que se
somam às iniciativas do Instituto Alcoa que, em
2020, completou 30 anos de apoio em prol das
comunidades. Há três décadas, essa parceria
vem desenvolvendo e transformando coletivamente as comunidades de São Luís, a fim de
torná-las mais inclusivas e menos desiguais.
Essas iniciativas beneficiaram ao longo dos 40
anos, centenas de milhares de pessoas e or-

ganizações como o Banco de Leite Humano,
Hospital da Mulher, a construção do Centro
de Ensino Professor Mário Meireles (única escola de ensino médio da área rural), Unidade
de Saúde 24h na Zona Rural e construção da
Casa Familiar Rural. Os investimentos sociais
ultrapassaram R$ 22 milhões de reais nos últimos 10 anos.
Em harmonia com o complexo industrial,
está o Parque Ambiental que completou 24
anos, no dia 30 de julho. Em uma área de 1.800
ha que abriga mais de 200 espécies da flora
e uma enorme variedade da fauna local esse
projeto pioneiro no estado é a maior reserva de preservação da biodiversidade da ilha.
Desde que foi inaugurado, o Parque Ambiental recebeu mais de 160 mil visitantes entre
estudantes, professores, familiares e comunidades vizinhas, tornando-se um centro de
referência em educação ambiental, preservação e pesquisa.
O Consórcio possui um sistema de gestão
integrado que engloba a gestão de qualidade,
saúde, segurança, meio ambiente, gestão social
e foi estabelecido com base nas normas NBR
ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001. Em
2019, obteve a certificação ASI, (Aluminium
Stewardship Iniative), o mais importante Selo
de Sustentabilidade na cadeia de valor do alu-

mínio, onde atesta o trabalho consistente da
empresa em produzir alumina de forma responsável e sustentável. A Alumar está colocada
entre as empresas da mais alta reputação nos
mercados mundiais; um compromisso com
uma produção capaz de suprir as demandas
operacionais, sem comprometer os recursos
necessários para o abastecimento futuro, uma
sintonia entre sucesso econômico, conservação ambiental e responsabilidade social.

Participação Acionária
REDUÇÃO REFINARIA
Alcoa: 60% Alcoa: 54%
South32: 40% South32: 36%
Rio Tinto Alcan: 10%
Capacidade de Produção

ALUMINA: 3.700.000 toneladas por ano
Movimentação do Porto Alumar
Matérias-primas, insumos, alumina e
bauxita: 14.500.000 ton/ano
Investimento Total
REDUÇÃO, REFINARIA e
PORTO: US$ 5.4 bilhõe
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SÃO JOÃO BATISTA

ARMAS APREENDIDAS

Polícia frusta assalto
a banco no Maranhão

Igreja faz live solidária
para arrecadar fundos

Polícia apreende armas que seriam usadas em assalto a banco no interior do estado. O
assalto estava previsto para acontecer logo no inicio do mês de agosto
POLÍCIA CIVIL

LUCAS PRAZERES

A

Polícia Civil do Maranhão,
juntamente com a Polícia Militar e o Centro Tático Aéreo
(CTA), realizaram uma operação de desarticulação de um assalto
que aconteceria no Banco do Brasil,
da cidade de Formosa da Serra Negra,
distante cerca de 646 km da capital
maranhense.
De acordo com a polícia, após saberem do possível assalto que estava
previsto para acontecer logo no início
do mês de agosto, equipes da Superintendência Estadual de Investigação Criminal (Seic) passaram cerca de
15 dias em trabalho no interior do estado até acharem, na última segundafeira (27), no povoado de Tabocal, no
município de Tuntum, a casa de um
dos suspeitos que faria parte do grupo
criminoso.
Antes de deﬂagrarem a operação
que tinha o objetivo de prender o suspeito, ele fugiu, mas deixou material
que seria usado na empreitada criminosa. Ele foi identiﬁcado e a polícia
segue realizando buscas para prendêlo.
O homem era o responsável pelo
apoio logístico e pela guarda do armamento. Durante três dias foi feito um
trabalho de escavação no quintal da
residência e todo o material a ser usado durante a ação criminosa foi encontrado.
Os objetos apreendidos se tratam
de uma carabina calibre 12, uma escopeta calibre 12, um fuzil calibre 556 e
diversas munições. Além desse armento, foi aprendido cerca de 60 quilos de miguelitos, material que é usado para intervir a passagem de viatu-

IGREJA SÃO JOÃO BATISTA FICA LOCALIZADA NO CENTRO
SAULO DUAILIBE

AS ARMAS SERIAM UTILIZADAS PARA ASSALTO AO BANCO DO BRASIL NO INTERIOR
ras da polícia, já que se trata de um
objeto capaz de perfurar pneus.
Nenhum dos suspeitos de fazerem
parte do grupo criminoso foram presos. A polícia explica que o local possui uma área de mata muito densa e
nem mesmo com o apoio do Centro
Tático Aéreo (CTA) foi possível encontrar.

Redução de assaltos bancos

De acordo com o Superintendente
da Seic, Armando Pacheco, ao compa-

rar o primeiro semestre de 2019 com o
primeiro semestre de 2020, existe
uma queda no número de assaltos a
bancos no estado do Maranhão. Enquanto no primeiro semestre de 2019
foram 39 eventos, em 2020 até o momento foram apenas cinco eventos
criminosos.
Armando Pacheco mostrou ainda
que há uma redução próxima a 70%
no número de roubos a bancos, na
modalidade a vapor, onde os criminosos explodem a agência.

ITAPECURU-MIRIM

Empresário e bebê morrem em acidente

Com a pandemia da Covid-19, o Centro Comunitário
São João Batista, localizado no Centro da capital maranhense, teve que suspender as suas atividades assim como a Igreja também.
Por conta dessa situação o atendimento médico e o
Sopão Solidário, que era distribuído, para as pessoas em
situação de rua, assim como todas as atividades sociais
que o Centro oferece durante o ano, também foram suspensas. Para que os atendimentos voltem, a paróquia
precisa preparar e reorganizar o Centro Comunitário.
Pensando nisso, será produzida uma Live para arrecadar fundos para a reorganização do Centro e assim voltar a atender os irmãos que tanto precisam desse serviço
que o Centro Comunitário oferece.
A Super Live Beneﬁcente ocorrerá hoje, sexta-feira,
dia 31 de julho, às 19h30, direto da Igreja São João Batista, no Centro Histórico de São Luís.
A live contará com a participação de cantores maranhenses como: Flávia Bittencourt, Maria Clara, Anastácia Lia, Fernando de Carvalho, Alessandro Batista, Marco Duailibe, Gabriel Melônio, Mari Cordas e Lúcio Cordas. Todos os artistas doaram seus cachês em prol do
Centro Comunitário São João Batista.
A live será transmitida pelo canal do YouTube da Paróquia.

SÃO LUÍS

Agente é preso por
levar drogas a detentos

O AGENTE PENITENCIÁRIO DISTRIBUÍA DROGAS NO PRESÍDIO

O GRAVE ACIDENTE TERIA SIDO PROVOCADO DURANTE UMA PERSEGUIÇÃO ENTRE CARROS NA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM
com uma amiga e o ﬁlho dela de três do os procedimentos necessários.
meses.
Na noite da última quarta-feira
Elas teriam sido seguidas por Fag(29), uma tragédia foi registrada na ci- ner que, revoltado, teria provocado o
dade de Itapecuru-Mirim, distante grave acidente, que atingiu ainda um
cerca de 110 km da capital maranhen- terceiro veículo. Com o forte impacto,
se. Um grave acidente foi registrado os veículos invadiram uma igreja e
na BR-222, rodovia federal que corta o uma quase invadiram um estabeleciCentro do município, resultou na mento comercial.
morte de um empresário e um bebê
De acordo com a PM, o empresário
de apenas três meses. O acidente teria que não usava cinto de segurança no
sito causado por uma perseguição.
momento da colisão e morreu no loSegundo informações, que ainda cal. O bebê de três meses ﬁcou em escontinuam sendo apuradas pela Polí- tado grave e precisou ser encaminhacia Militar, o empresário identiﬁcado do um hospital de São Luís, mas acaapenas como “Fagner”, teria discuti- bou falecendo.
do e agredido uma mulher em uma
As duas mulheres tiveram escoriapaniﬁcadora. A jovem então se dirigia ções. O Corpo de Bombeiros e a Polípara a delegacia para prestar queixa, cia Militar estiveram no local realizanDA REDAÇÃO

A Polícia Civil do Maranhão deu cumprimento, na
manhã de ontem, quinta-feira (30), a mandado de prisão preventiva contra um agente penitenciário temporário, de 51 anos, vinculado à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) do Maranhão, suspeito de ter se associado a um custodiado do sistema prisional, passando a inserir substâncias ilícitas na UPRSLZ, em São Luís. Foram apreendidos alguns aparelhos
celulares utilizados no crime.
O mandado foi expedido pela Central de Inquéritos
de São Luís. A polícia autuou o agente pelas práticas dos
crimes de tráﬁco e associação para o tráﬁco de drogas e
corrupção passiva.
De acordo com a polícia, as investigações apontam
que após a droga ser recebida dentro do complexo penitenciário, era comercializada para os demais internos. O
agente penitenciário passou a receber quantias em dinheiro e promessas de recebimento de bens como armas de fogo para a prática de tal conduta.
Após a realização das formalidades legais, o investigado foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado ao Centro de Triagem de São Luís, onde permanecerá a disposição da justiça.
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Estatísticas oficiais confirmam trajetória
de queda da Covid-19 no Maranhão
INFORME JP – PÁG. 3

Edivaldo entrega
mercado do
Coroadinho
reconstruído
O prefeito Edivaldo Holanda Junior entregou, nessa
quinta-feira, 30, o mercado do Coroadinho reconstruído.
É primeiro de um pacote de dez mercados que estão sendo
reconstruídos por meio do programa São Luís em Obras.
PÁG. 11

FOTOS: BINÉ MORAIS

Edivaldo com a primeira-dama Camila e equipe na inauguração do novo mercado do Coroadinho

MPMA ADOTA MEDIDAS CONTRA
A OCUPAÇÃO IRREGULAR NA
PENÍNSULA DA PONTA D’AREIA
Ministério Público encaminha Recomendação ao prefeito de São Luís, secretarias
municipais, Corpo de Bombeiros e Secretaria da Segurança
Em entrevista coletiva, nessa quinta-feira, 30, o Ministério Público do Maranhão anunciou medidas para combater o uso irregular do espaço urbano na península da Ponta d’Areia.
Três promotores estão atuando conjuntamente para coibir as irregularidades no local. O MPMA emitiu Recomendação ao prefeito de São Luís, secretários municipais, assim como
ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria da Segurança para adotarem medidas legais que assegurem a preservação da vegetação e dunas da restinga da Ponta d’Areia.

PÁG.5

Roubos a bancos caem
quase que 70% no Maranhão,
diz Polícia Civil
GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO

Governador Flávio Dino anunciou a sanção da lei durante reunião
virtual
Delegado Armando Pacheco
apresenta balanço da operação
realizada em Tuntum, que evitou
assalto a banco de Formosa da Serra
Negra

Uma escavadeira foi usada para desenterrar as armas que
seriam usadas na ação criminosa

O número de assaltos a bancos no estado do Maranhão diminuiu aproximadamente em 70%, de janeiro
a junho de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. A informação foi repassada pelo titular da
Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), o delegado Armando Pacheco, durante
entrevista coletiva, na manhã de ontem (30). PÁG. 13

Flávio Dino sanciona lei que
firma parceria com Unicef
em favor de crianças e
adolescentes
Em reunião virtual, ontem, 30, o governador Flávio Dino anunciou a
sanção da lei que autoriza o investimento de R$ 500 mil em parceria
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

PÁG. 3

Cotação – Comercial C. R$ 5,1564 V. R$ 5,1591 – Turismo C. R$ 5,13 | V. R$ 5,44 – Euro C. R$ 6,1036 V. R$ 6,1072 – Libra C. R$ 6,7479 | V. R$ 6,7516 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 4:15 0,6 m |1ª Preamar – 10:17 5,8 m | 2ª Baixamar –16:43 0,6 m | 2ª Preamar – 22:45 5,6 m |
Loteria – Quina – 5327 (30/07/2020) – 03-10-25-43-49 | Timemania –1517 (30/07/2020) – UNIÃO BARBARENSE/SP – 25-26-43-50-51-67-73 |
Dupla Sena – 2111 (30/07/2020) – 1º sorteio 02-07-13-22-27-48| 2º sorteio 04-17-30-34-35-36 | Dia de Sorte – 336 (30/07/2020) Mês: AB RIL - 04-08-11-13-23-26-28 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK



TEMPO – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva
a qualquer hora.

24° – 32°

Manhã

Tarde

Noite
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Preservação permanente

MP anuncia medidas contra a ocupação
irregular na Península da Ponta d’Areia
No domingo passado, foi registrada aglomeração na região devido à realização de uma roda de samba
Em entrevista coletiva realizada
na manhã dessa quinta-feira (30),
no auditório da Procuradoria
Geral de Justiça, em São Luís, o
Ministério Público do Maranhão
anunciou medidas para combater
o uso irregular do espaço urbano
na Península da Ponta d’Areia.
Os promotores de justiça Cláudio
Guimarães (Controle Externo da
Atividade Policial), Fernando
Barreto (Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural)
e Lítia Cavalcanti (Defesa do
Consumidor) informaram que
estão atuando conjuntamente para
coibir as irregularidades no local.
O MPMA emitiu Recomendação
ao prefeito de São Luís,
ao secretário municipal de
Urbanismo e Habitação, ao
secretário municipal de Trânsito e
Transportes, à secretária municipal
de Meio Ambiente assim como ao
Corpo de Bombeiros Militares e
à Secretaria de Segurança Pública
para adotarem medidas legais que
assegurarem a preservação da
vegetação e dunas da restinga da
Ponta d’Areia.
A manifestação ministerial
destacou, ainda, a necessidade de
manutenção dos equipamentos de
uso comum da população, redução
de ruídos e de resíduos sólidos, de
infrações de trânsito e desordem
urbana, bem como evitar a prática
de delitos e preservar a segurança
dos cidadãos.

PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
No documento, o Ministério
Público pontuou que a região
popularmente conhecida como
“península” é uma área de
preservação permanente de
restinga e a ocupação entre o
Forte Santo Antônio da Barra e o
espigão costeiro vêm recebendo
ocupação excessiva de pessoas
e veículos. Isso tem causado
danos ambientais e destruição da

Cláudio
Humberto
www.diariodopoder.com.br
Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Precisamos de continuidade na agenda de reformas”
Waldery Rodrigues Júnior, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia

DIVULGAÇÃO

Desembargador que xingou colega será investigado
O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, decidiu
determinar que o ministro Aloysio Corrêa da Veiga (TST), corregedor-geral
da Justiça do Trabalho, investigue o desembargador José Ernesto Manzi,
presidente da Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região, em Santa Catarina. É que, em sessão virtual de julgamento, ele
interrompeu o voto da desembargadora Quézia de Araújo com grosseria: “Isso,
faz essa carinha de filha da puta...”.

Flagrante em vídeo

Sem justificativa

O caso ganhou grande repercussão
após o site Diário do Poder mostrar
o vídeo em que o desembargador
insulta a colega.

Não se sabe ao certo por que o
desembargador Manzi decidiu
ofender a colega de TRT-12, mas
o corregedor quer tudo em pratos
limpos.

Prazo determinado
Promotores de justiça detalharam medidas contra ocupação irregular na Ponta d’Areia
vegetação fixadora das dunas.
Fernando Barreto explicou que
há decisão judicial, resultado
de Ação Civil Pública de
2002, confirmando a proibição
de construções privadas nas
áreas de dunas e também o
dever de preservar essas áreas
de “intervenções indevidas e
danosas”.
Além disso, o Estatuto da
Cidade determina que o Poder
Executivo municipal adote as
providências inerentes ao seu
poder de polícia administrativa
para assegurar o uso sustentável
do solo urbano. Outro aspecto
é que a aglomeração de pessoas
sem o necessário planejamento
e controle é fator de exposição
da população em geral a risco de
ocorrências de crimes variados e à
violência urbana.

MEDIDAS
Os promotores de justiça
recomendaram às autoridades
que garantam, por via consensual
ou, em último caso, coercitiva,
providências para impedir a
ocupação de todas as áreas
de dunas, inclusive retirando

quaisquer estruturas ou
equipamentos localizados em seu
entorno e estimulem a ocupação
e degradação da vegetação na
restinga e também o lançamento
de resíduos sólidos.
Foi solicitado o controle de
veículos em todas as vias,
coibindo as infrações. Outra
providência solicitada é o cadastro
e ordenamento de comércio e
serviços informais, considerando
a compatibilidade com o uso
das áreas de praças, inclusive
para evitar riscos de acidentes
com fogo às pessoas e animais
domésticos.
Além disso, as autoridades devem
garantir o efetivo policial civil
e militar para atendimento dos
cidadãos nas áreas públicas.
“Nosso objetivo é garantir o
acesso das pessoas aos locais
públicos de forma organizada e
combater o uso irregular em um
espaço coletivo”, afirmou Cláudio
Guimarães.
O direcionamento é o mesmo
na área ambiental. “Pessoas
aglomeradas em um momento de
pandemia geram insegurança. O

Ministério Público quer garantir a
todos os cidadãos indistintamente
acesso ao espaço público”,
destacou Barreto.

DISCRIMINAÇÃO
A promotora de justiça de
Defesa do Consumidor, Lítia
Cavalcanti, informou que, após a
divulgação de afirmações de tom
discriminatório nas redes sociais
sobre os perfis de consumidores
no Posto A, o MPMA instaurou
investigação sobre o caso.
“Instauramos notícia de fato para
apurar a conduta discriminatória.
Há um discurso de sectarização
de classes, discurso de ódio e não
podemos admitir isso”.
Ela informou que o Código
de Defesa do Consumidor
classifica a discriminação dos
consumidores como uma prática
abusiva. O proprietário já foi
notificado e estamos apurando
a conduta. “Pedimos, inclusive,
que a população nos informe, via
Ouvidoria do Ministério Público
(0800 098 1600), se tiverem
informações adicionais sobre o
caso”.

Martins fixou prazo de até 60 dias,
que pode ser abreviado, para que o
ministro Aloysio Corrêa da Veiga
informe as providências adotadas.

Prefeitura altera trânsito neste sábado (1º) em
função da obra de urbanização da Fonte do Bispo
Em função das obras de
urbanização da Fonte do Bispo
e Anel Viário, a Prefeitura de
São Luís, por meio da Secretaria
Municipal de Trânsito e
Transportes (SMTT), vai alterar,
neste sábado (1º), a partir das 6h,
o trânsito no local. A mudança
será provisória e atingirá as
vias Fonte do Bispo sentido
Barragem do Bacanga; Fonte
do Bispo sentido Cajazeiras e
no sentido do Terminal da Praia
Grande. Os trabalhos integram o
programa São Luís em Obras, o
maior pacote de obras da história
da capital colocado em prática
pela gestão do prefeito Edivaldo
Holanda Junior.
Com a mudança, que consiste no
fechamento da rotatória, quem
vem do sentido Terminal da
Praia Grande-Fonte do Bispo/

Anel Viário, segue para fazer o
contorno na Avenida Vitorino
Freire e volta para seguir a
Avenida das Cajazeiras. Quem
vem da Barragem do Bacanga
para a Fonte do Bispo, segue
direto para a Avenida das
Cajazeiras ou entra pela pista
da esquerda e segue no sentido
Terminal da Praia Grande. Para
quem vem do Mercado Central,
não haverá mudança: continua
seguindo direto para a Avenida
Beira-Mar e Avenida das
Cajazeiras. No local, agentes de
trânsito farão a devida orientação
do tráfego.
MUDANÇAS
A obra no local consiste na
urbanização de todo o terminal
com mudanças na geometria
viária e do trânsito no entorno.

A ação inclui a eliminação da
atual rotatória formada pelo
encontro das avenidas Beira-Mar,
Guaxenduba, Vitorino Freire e
Rua das Cajazeiras, bem como a
implantação de alças estendidas
de esquerda livre e alteração
da estrutura e configuração das
paradas de ônibus e veículos de
transportes em geral.
Além da mudança viária, um dos
objetivos do projeto é, também,
requalificar o espaço com
medidas que consistem em vias
de acesso dos ônibus aos abrigos,
melhorando as condições dos
usuários de transportes que
utilizam aquele terminal. Com
isso, as vias de acesso dos ônibus
serão deslocadas para ficarem
mais próximas à Avenida das
Cajazeiras, gerando mais espaço
de uso público com várias

finalidades no local.
Em função das obras de
urbanização que já tiveram
início, todas as atividades
realizadas na área estão sendo
transferidas para as imediações.
Os pontos de paradas de todas as
linhas que passam pelo do Anel
Viário foram transferidas para
onde é montada a Passarela do
Samba, local onde foram feitas
adequações provisórias para
o abrigo de passageiros. Para
isso, foram instalados pontos de
paradas de ônibus interurbanos,
intermunicipais, vans, transportes
de ferry boat, além dos postos de
táxi e mototáxi. Ainda naquela
área será montada a infraestrutura
para a instalação provisória das
barracas que serão retiradas em
razão das obras.

Na quarta, a ministra Ana Arraes,
do TCU, também foi desrespeitada
grosseiramente em pelo julgamento
virtual, por um subalterno.

Líder da advocacia baiana critica cúpula da OAB
Presidente da OAB-BA por duas vezes, o advogado Saulo Quadros está entre
os indignados com o episódio do patrocínio da Qualicorp no 1º Congresso
Digital Covid-19, da OAB nacional. Ele apoiou “inteiramente” as duras
críticas do ex-presidente Reginaldo de Castro às relações da empresa com a
entidade e o comportamento de sua cúpula, expondo magistrados e demais
convidados à logomarca da empresa de plano de saúde cujo fundador foi preso
por corrupção.

Comparação polêmica
O ex-presidente Marcus Vinícius
Furtado Coelho, apontado como
“eminência parda” da OAB, foi
comparado por Castro a Richelieu.

Revirando-se no
túmulo
Saulo Quadros afirmou que, com a
comparação, Richelieu “deve estar
se tremendo de raiva na sepultura”.

Comparação injusta
Para o líder da advocacia baiana, a
comparação é ruim para Richeliou,
que classifica de “inteligente, culto
e arguto primeiro ministro francês”.

Ataque militante

Anel Viário

Mulheres sob ataque

Ativistas de toga criaram entidade
de juízes “pela democracia”, mas
só chamam políticos do PT para
seus eventos. Cinco deles atacam
o corregedor nacional de Justiça,
ministro Humberto Martins, por
impedir que juízes se tornem
militantes políticos. Deveriam se
envergonhar.

Combate bilionário
Os gastos do setor público no
combate à pandemia podem resultar
em um déficit de R$ 812 bilhões

neste ano, diz o secretário de
Fazenda, Waldery Rodrigues Júnior,
na Câmara. Equivale a 11,3% do
PIB.

Faltou firmeza
Os ministros do Tribunal de Contas
da União (TCU) se solidarizaram à
ministra Ana Arraes, insultada por
servidor do ministério público junto
à corte, mas não adotou qualquer
medida tão dura quanto imediata.

É preciso ter calma
Agosto começa neste sábado
e nenhuma das previsões
apocalípticas sobre o coronavírus
se confirmaram. Alguns cientistas,
jornalistas de funerária, celebridades
e “especialistas em infectologia” do
Facebook calculavam mais de um
milhão de mortos por covid. Total
real: 89 mil.

Boa ideia, mas
natimorta
Caroline de Toni (PSL-SC) propôs
lei para destinar recursos dos fundos
eleitoral e partidário para o combate
a emergências. Seriam quase R$ 2,5
bilhões. Sem chances. Os colegas
dela só pensam naquilo.

Eita emprego bão
Após denúncia da Federação dos Petroleiros de que os nove diretores
da Petrobras vão receber R$ 43,3 milhões este ano, a estatal diz que a
“remuneração fixa” não mudou, só a “global”. Insiste que segue regras e que a
remuneração cresceu porque o lucro da Petrobras cresceu.

Não é fake news
Ao citar o artigo 5º da Constituição, a Federação Nacional dos Policiais
Federais defendeu a liberdade de pensamento, após notícias de que a CGU
quer punir servidores por opiniões expressadas nas redes sociais.

Correto é prender bandido
As forças federais enviadas pelo governo Trump a Portland, “capital mundial
do politicamente correto”, prenderam mais de 100 pessoas que promoviam
crimes, além de tentarem invadir a sede da Justiça Federal.

Pergunta na PF
Haverá a Lava Jato da Lava Jato?

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”
PELA PRIMEIRA VEZ.

PODER SEM PUDOR
A regra é clara
O deputado estadual Raimundo
Macedo, conhecido como
“Raimundão Gente Fina”, preparou
com antecedência o discurso que
faria na inauguração de um hospital em Orós (CE). Além de escrever
“ospital”, ele prometia providenciar “um convem com o IMPS”. Um
assessor corrigiu o texto e explicou que INPS era a sigla correta.
Raimundão não aceitou, alegando uma velha regra gramatical: “Antes
de P e B não se escreve N...”
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Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim
ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020.
A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/ MA, inscrita no CNPJ sob nº
06.189.344/0001-77, através do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, Informa a presente ERRATA do aviso de Licitação TOMADA DE PREÇOS N°
005/2020. Publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 20/07/2020 Seção: 03,
Pagina: 167. Que tem por objetivo: Contratação de pessoa jurídica especializada
para execução de serviços de (41) conjunto sanitário constituído de vaso sanitário, lavatório, chuveiro, tanque séptico, sumidouro, reservatório elevado de 310
Litros, caixa de inspeção de calçada, (Padrão FUNASA), referente a implantação
de melhorias sanitárias Domiciliares - MSD, no povoado Areias, mediante prevenção e controle de agravos, através de Convênio entre a Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA no Município de Pindaré-Mirim/MA.
ONDE SE LÊ: ABERTURA: 10 de Agosto de 2020, às 14h30min (Quatorze horas
e trinta minutos)
LEIA-SE: ABERTURA: 17 de Agosto de 2020, às 14h30min (Quatorze horas e
trinta minutos)
Pindaré-Mirim/MA, 24 de Julho de 2020.
Valeria Adrielley Silveira Bezerra
Presidente Substituto da CPL.

Profissional

FRANÇA MELO
(98) 3261-8021 / 9 8852-9273
E-mail: fmelo.am@gmail.com

Nhozinho passa por vistoria e tem
reabertura adiada mais uma vez
O Estádio Nhozinho Santos passou
ontem (30) por uma vistoria do
Ministério Público, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros e Defesa
Civil e está praticamente pronto
para ser entregue novamente ao
público. Interditado em 2018,
por conta de comprometimento
em sua estrutura, o "Gigante da
Vila Passos" foi completamente
modernizado atendendo ao Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC)
assinado com o Ministério Público.
A promotora Lítia Cavalcanti
elogiou o trabalho e disse que
aguarda apenas os laudos. “O
estádio está muito bonito. Estamos
aguardando os laudos”, declarou.
O secretário de Esporte de São
Luís (Semdel), Jasson Lago Júnior
disse que o cenário é o melhor
possível e agradeceu às autoridades
que participaram da vistoria.
“Registro da vistoria que foi feita
pelo Ministério Público, Polícia
Militar, Bombeiros e Defesa
Civil para avaliar as condições
do Nhozinho Santos para sua
reinauguração. Finalizamos
a visita com a expectativa de
sempre, que estamos fazendo
um grande trabalho e o cenário
é o mais positivo possível para a
volta das atividades no estádio.
Agradeço imensamente a presença
de Lítia Cavalcanti, Márcio
Kemps, Tenente Coronel Amorim
e Coronel França que fizeram
apontamentos muito construtivos
acerca da reforma. Agora os
detalhes que nos restam dizem
respeito a inauguração. Logo
logo todos vocês saberão data e
qual partida marcará o retorno do
Gigante da Vila Passos em seus 70
anos”, destacou.
Os operários ainda trabalham
nos últimos detalhes antes do

DIVULGAÇÃO

Também corrigiram as fissuras
nas estruturas de aço existentes,
substituíram equipamentos que não
tinha mais utilidade para manter
intacta a infraestrutura e realizaram
a impermeabilização de todo o
estádio, que tinha, pelo menos,
130 pontos de infiltração, o que
ameaçava a estabilização do prédio
e a segurança dos frequentadores.

PLACAR
JOGOS DE HOJE

estádio ser entregue novamente à
população, antes previsto para o
mês de agosto. Porém, segundo
novas informações, a reabertura
do Nhozinho Santos agora só
deverá acontecer em setembro no
aniversário de São Luís. Durante
sete décadas de história, é a
primeira vez que o espaço está
passando por uma ampla reforma,
que vai permitir mais conforto e
segurança aos torcedores
O estádio mais moderno e com
capacidade para receber mais de
13 mil pessoas, foi todo adaptado
para pessoas com deficiência, e
segue, agora, todas as normas
técnicas e de acessibilidade.
Com 100% da infraestrutura civil
pronta, a Semdel, trabalha, agora,
na instalação dos sistemas de
vídeomonitoramento e som, além
da implantação de uma área extra
aos vestiários, equipada com grama
sintética, para o aquecimento dos
esportistas, sem que precisem se
deslocar até o campo antes do
início da partida.
Um sistema de iluminação mais
eficiente, além de mais econômico,
todo em LED. O alambrado

Amador

existente também foi substituído
por um de vidro temperado, que
dará mais segurança ao público.
Além disso, os banheiros e
vestiários também ganharam
novas louças sanitárias e foram
modernizados, assim como a
área dos bares e lanchonete, que
ficaram mais amplos e atendem às
necessidades reivindicadas pelos
antigos frequentadores. A arena
também conta com uma rede de
combate a incêndio.
Também houve a substituição de
todo o gramado, uma vez que o
estádio tinha sete diferentes tipos
de grama, além de erva daninha.
Agora, apenas um tipo de grama
cobre o espaço que recebeu o
mesmo gramado que o Estádio do
Maracanã (RJ). Para a conservação
dessa nova estrutura, um novo
sistema de irrigação também foi
implantado.
O Nhozinho Santos também
recebeu nova pintura, interna e
externamente. Além disso, as
equipes realizaram uma obra de
recuperação e reforço estrutural
em toda a arena; portas e
portões também foram trocados.

CAMPEONATO ALAGOANO
20h00 CSA x CRB
20h00 Coruripe x Jaciobá
20h00 CSE x ASA
20h00 CEO x Murici
COPA DA LIGA DA FRANÇA
16h10 Paris SG x Lyon

CLASSIFICAÇÃO DO MARANHENSE
Clube
PG J V E D GP GC SG
1º Moto Club 16 6 5 1 0 10 1 9
2º Sampaio
10 5 3 1 1 13 4 9
3º Pinheiro
9 6 3 0 3 15 11 4
4º Juventude
9 5 3 0 2 7 5 2
5º Imperatriz
9 5 3 0 2 4 3 1
6º Maranhão 5 5 1 2 2 6 7 -1
7º São José
4 6 1 1 4 4 17 -13
8º Cordino
1 6 0 1 5 2 13 -11
PRÓXIMOS JOGOS (1ª FASE)

01/08 (SÁB)
4ª RODADA

18h00 Imperatriz x Sampaio Corrêa
6ª RODADA

15h30 Juventude x Maranhão
04/08 (TERÇA) - 15h30
7ª RODADA

Moto Club x Maranhão
Juventude x Sampaio Corrêa
Imperatriz x Pinheiro
Cordino x São José

Envie notícias e fotos do seu time em competições de qualquer
modalidade esportiva para nosso e-mail: jpesporteamador@gmail.com
Jonny Figueiredo (98) 98154-9643/(98) 98769-8015

Competições esportivas estão liberadas em Imperatriz
Quadras estão liberadas para
eventos esportivos a partir do
dia 02 de agosto, de acordo com
portaria expedida pela Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e
Juventude, Sedel. Documento
regulamenta torneios,
campeonatos, competições
esportivas nos estabelecimentos
que ofertam esses serviços ao ar
livre.
Capacidade de cada local não
pode exceder 60% do total, além
de observar todas as medidas de
segurança e higienização contra
a Covid – 19. Organizadores das
competições ficam encarregados
da divulgação, aplicação e
controle das normas contidas na
portaria municipal.
As tradicionais peladas já
haviam sido liberadas em
decretos anteriores da Prefeitura
de Imperatriz. Agora, com
a volta das competições
esportivas, “os praticantes
dessas atividades ao ar livre
que foram liberadas, devem
cumprir todas as normas de
segurança como foi determinado
pelo decreto da Prefeitura e
pela portaria da Sedel”, afirma

DIVULGAÇÃO

Torneios, campeonatos, competições esportivas serão liberadas
o secretário de Esportes, Luiz
Gonzaga Pereira.
Ainda, os praticantes devem
realizar higienização das mãos
antes de entrar nos espaços.

Cada pessoa deve levar seu
recipiente com água e não
compartilhar utensílios. Já
quem possui sintomas gripais
ou é do grupo de risco, não

pode frequentar estes locais.
Acompanhantes do evento são
obrigados a usar máscaras,
salvo exceção para quem está
praticando o esporte.

Ativista do esporte feminino dará nome a uma das arenas das Olimpíadas de Paris
Um dos locais de competição das Olimpíadas
de Paris 2024 levará o nome de Alice Milliat,
que foi uma ativista do esporte feminino.
A Arena 2, que deve sediar o badminton
olímpico e paralímpico, além do taekwondo
nas Paralimpíadas, terá o nome da ativista
que morreu em 1957.

Alice Milliat brigou pelo reconhecimento do
esporte feminino nas Olimpíadas. Ela também
trabalhou na organização dos primeiros Jogos
Mundiais da Mulher, realizados em Paris
em 1922. Ao todo, foram realizadas quatro
edições desta competição. Milliat também foi
nadadora, jogadora de hóquei e remadora.

A Arena Alice Milliat terá 8.000 assentos.
A obra começará em junho de 2021 e deve
ser concluída um ano antes das Olimpíadas.
Após os Jogos, a Arena se tornará a casa
do Paris Basketball, enquanto o time de
handebol do PSG também jogará partidas nas
instalações.
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Empresário e bebê de três meses morrem
durante acidente na BR-222 em Itapecuru
Homem estava perseguindo uma mulher com quem teria um relacionamento
extraconjugal, provocando o capotamento dos veículos
DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Mitsubishi Pajero ocupada pelo empresário ficou bastante destruída após o capotamento
ferimentos leves. Um terceiro
carro, modelo Renault Sandero,
acabou sendo atingido no acidente
e ficou bastante danificado.

Agente
penitenciário é
preso suspeito
de levar
maconha para
presídio em
Pedrinhas
Foi preso, nessa quinta-feira (30), pela
Superintendência Estadual de Combate à Corrupção
(Seccor), em cumprimento a mandado de prisão
preventiva, um agente penitenciário temporário da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
(Seap). O homem foi identificado como Gesio Filo
Junior, de 51 anos.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram
que o agente utilizava das facilidades do cargo para
levar maconha para dentro da Unidade Prisional
de Ressocialização São Luís, no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas. Ele, conforme a polícia,
havia se associado a um interno do sistema prisional
de 26 anos, que não teve o nome divulgado,
conhecido por ser uma das lideranças de uma facção
criminosa com atuação no Maranhão.
Ainda conforme as investigações, depois que a
droga chegava ao presídio, era comercializada para
os demais internos e garantia grandes lucros para
o detento que a vendia. Em troca do entorpecente,
Gesio recebia de outras pessoas, por ordens do líder
da facção, quantias em dinheiro e promessas de
recebimento de bens, como armas de fogo.
Além do mandado de prisão, também foi cumprido
um mandado de busca e apreensão na casa do
agente penitenciário. No local, foram apreendidos
alguns aparelhos celulares; que, de acordo com a
polícia, eram utilizados nos crimes apurados.
O investigado responderá pelos crimes de tráfico
de drogas, associação para o tráfico e corrupção
passiva. Após os procedimentos necessários, ele
foi submetido a exame de corpo de delito; e, em
seguida, encaminhado ao Centro de Triagem de São
Luís, onde permanecerá à disposição da Justiça.

(AIDÊ ROCHA)

De acordo com o delegado Samuel
Morita, da Delegacia Regional
de Itapecuru-Mirim, o caso
está sendo apurado e ainda não

é possível afirmar se a mulher
agredida tinha ou não um caso
extraconjugal com o homem
morto no acidente.

Polícia Militar apreende 18 quilos de crack e
prende traficante em Barreirinhas
DIVULGAÇÃO

Policiais militares da
Diretoria de Inteligência
e Assuntos Estratégicos
(Diae) apreenderam, na
quarta-feira (29), na cidade
de Barreirinhas, 18 quilos
de crack. Um homem,
identificado como Nielton
Gonçalves Pereira, também
foi preso pelo crime de
tráfico de drogas. Essa é a
segunda grande apreensão
de drogas realizada no
Droga apreendida em Barreirinhas, durante mais uma
município, em menos de 15
ação da Diae, da Polícia Militar
dias.
De acordo com a PM,
Nielton guardava a droga em um
preso durante operação da Diae, foram
apartamento alugado por ele. Também foi
encontrados dezenove quilos de crack
informado que o suspeito havia assumido o
e mais de 6,5 quilos de cocaína. Ainda
comando do tráfico de drogas na localidade,
segundo as investigações, mais pessoas
após as prisões, no dia 16 deste mês, de
devem ser presas por envolvimento com
João Carlos Silva dos Santos de Menezes,
tráfico na região.
conhecido como “João do Piso”; Edinaldo
Nielton foi levado à delegacia de
Garcia Santos, o “Naldo”; e Paulo Henrique
Barreirinhas, onde foi autuado em flagrante
Castro Bitencourt. Todos integram,
e, logo depois, encaminhado ao sistema
conforme a polícia, a mesma quadrilha.
prisional e está à disposição da Justiça.
Na época, com o trio, que também foi
(AR)

Homem é apontado como
autor da morte da exmulher em Timon
Na noite de quarta-feira (29), uma mulher,
identificada como Maria de Nazaré Araújo
de Sena, foi morta a facadas, no povoado
São José dos Perdidos, zona rural da cidade
de Timon. O ex-companheiro dela teria sido
o autor do feminicídio.
De acordo com informações de policiais
militares, que estiveram no local do crime,
familiares relataram que a vítima estava
separada do ex-marido há duas semanas.
O casal estaria ‘brigando’ pela guarda dos
filhos, o que pode ter motivado a ação
criminosa.
O homem, que não teve o nome divulgado,
fugiu do local após o crime e ainda não foi
localizado. O corpo de Maria Nazaré foi

DIVULGAÇÃO

Um acidente de trânsito, na BR222, no município de ItapecuruMirim, na noite de quarta-feira
(29), resultou na morte de um
empresário e de um bebê de
apenas três meses. O caso ocorreu
minutos depois de uma discussão
entre o motorista da Nissan
Frontier, Fagner Coelho de Sousa,
de 35 anos; e uma das ocupantes
de uma Mitsubishi Pajero.
Segundo as primeiras
informações, Fagner havia
agredido uma mulher, identificada
apenas como Stefanie, com quem
ele supostamente teria um caso
extraconjugal. A agressão ocorreu
após o empresário encontrá-la
em uma panificadora da cidade.
Na companhia de uma amiga
advogada, que também estava com
o filho de três meses, a vítima saiu
dizendo que ia para a delegacia
denunciá-lo.
Nesse momento, conforme já
apurado pela Polícia Civil, Fagner
saiu em perseguição ao carro
que a mulher estava. Durante
o percurso, ele chegou a bater
várias vezes contra o veículo no
qual ela estava, até que ambos os
automóveis capotaram.
O empresário morreu no local
e o bebê chegou a ser levado
ao hospital, mas não resistiu. A
duas mulheres sofreram apenas

Maria Nazaré foi morta a facadas, e seu
ex-marido é o principal suspeito
encaminhado ao Instituto de Medicina Legal
(IML) de Timon.
O caso está sendo investigado pela Polícia
Civil, por meio da Delegacia da Mulher de
Timon. (AR)

Últimas Notícias
Maia descarta aumentar receitas e
defende unificação de impostos
GIL MARANHÃO

No debate sobre a Reforma
Tributária – “O impacto do custo
Brasil na competitividade da
indústria e do País”, promovido
pela Confederação Nacional da
Indústria, Senai, Sesi e o jornal
Folha de S.Paulo, o presidente
da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou
a defender a unificação de
impostos estaduais, municipais e
federais e avisou que a Casa não
vai pautar nenhuma proposta
que flexibilize o teto de gastos.
A PEC do Teto dos Gastos,
aprovada em 2016 estabelecendo
um limite para os gastos federais
para os próximos 20 anos,
corrigindo-os pela inflação.
O parlamentar revelou que
há uma “brutal pressão” para
desfazer o teto, sobretudo no
período da crise econômica
provocada pela pandemia de
Covid-19 e destacou que as
soluções emergenciais para
o pós-pandemia pressionam
por aumento do investimento
público, pela busca por uma
renda básica e pela discussão
sobre desonerações, mas
ressaltou que todas essas saídas
para crise vão na linha contrária
da defesa da organização da
despesa pública e da melhoria da
qualidade do gasto.
Em relação ao calendário da
Reforma Tributária, Maia
revelou que o prazo máximo
para aprovar as mudanças
no sistema tributário é de 12
meses, antes das eleições de
2022. E defendeu debates
para convencer empresários,
prefeitos, governadores e a
setores que acreditam que serão
prejudicados com a reforma.
“Esses debates precisam
ser construídos para levar a
sociedade o verdadeiro debate,
não é simples, porque tem
distorções. Se não resolver
o ICMS, não vai resolver o
principal problema que gera
distorções. Acredito que dá
para avançar na Câmara no
prazo de 60, 90 dias, mas não
dá para definir um prazo. Essa
construção da maioria não é tão
simples assim”, disse.

AUMENTO DE
DESPESAS
No debate, Maia disse que
a situação fiscal do País é
complexa demais para aumentar
receitas, por meio de novos
impostos, para poder aumentar
as despesas. Na avaliação de
Maia, seria cometer o mesmo

erro de governos anteriores.
“Nossa situação é muito
complexa para aumentar
receita e aumentar despesas. A
Câmara não votará nenhuma
flexibilização do teto de gastos
até 1º de fevereiro”, afirmou.
“Abandonamos a discussão
sobre controle de gastos, sobre
vinculação do Orçamento
(por exemplo), mas temos
muita coisa para fazer, e é
onde deveríamos estar mais
preocupados. Não vamos
resolver o problema do póspandemia pelo aumento da
arrecadação a partir do aumento
da carga tributária”, reforçou.

UNIFICAÇÃO DE
IMPOSTOS
Rodrigo Maia frisou que é
preciso organizar o setor de
bens e serviços para retomar o
crescimento do País. Ele explicou
que o setor está distorcido, o que
prejudica tanto o setor produtivo
quanto a sociedade. Para ele,
é importante a unificação dos
impostos estaduais, municipais
e federais. Segundo disse, a
proposta do governo de unificar
os impostos federais vai na
mesma linha das propostas
que tramitam no Congresso.
“Precisamos garantir um sistema
tributário mais simples, com
segurança jurídica e eficiência
na tributação, agora vamos dar
mais um jeitinho criando mais
imposto e vamos taxar mais a
sociedade?”, questionou.
O presidente da Câmara também
defendeu que a ampliação
da receita ocorra por meio
do crescimento econômico
e afirmou que não vê espaço
entre os deputados para aprovar
uma proposta de aumento de
impostos. Para ele, a solução
é pelas reformas econômicas
como as propostas de emenda
à Constituição que tramitam
no Senado, as reformas
administrativa e tributária.
“A sociedade não quer
mais impostos. Se você
pegar o documento do
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) sobre
gasto público na América
Latina, verá que todos os
países cometeram o mesmo
erro. Temos que cuidar da
modernização, não é só
cortar despesas, melhorando
a eficiência do setor público
e aumentando a arrecadação
pelo crescimento econômico”,
acentuou.

(COM INFORMAÇÕES DA
AGÊNCIA CÂMARA)

Maranhão registra 1.568 novos
casos da Covid-19
O Maranhão registrou, segundo
boletim da Secretaria da Saúde
divulgado nessa quinta-feira
(30), 1.568 novos casos da
Covid-19. Foram 110 novos
casos na Ilha de São Luís, 2 em
Imperatriz e 1.456 nas demais
regiões do estado. DE acordo
com o boletim da SES, 2.996
pessoas já faleceram e 107.105
estão recuperadas. Com isso,
o número de casos ativos é de
9.161 pessoas.
263.306 testes de Covid-19
já foram realizados. Há 4.708
suspeitos e 140.726 descartados.
2.999 profissionais de saúde
já foram infectados. Destes,
2.892 estão recuperados e 54

faleceram.
Dezoito óbitos estão computados
no boletim desta quinta. Dois
foram registrados nas últimas 24
horas. Um em Barra do Corda
e outro em São Luís. Os demais
ocorreram em dias/semanas
anteriores e aguardavam
resultado do exame laboratorial.
Três óbitos registrados no
boletim foram em São Luís e
3 em Caxias. 2 em Bacabal e 1
óbito registrado nos municípios
de Matinha, Barra do Corda,
Duque Bacelar, Bom Jardim,
Esperantinópolis, Gonçalves
Dias, Amarante do Maranhão,
Timon, Ribamar Fiquene e
Urbano Santos, cada um.

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
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

