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Começa hoje prazo para
nomeação de mesários

Dois jogos pela classificação
da semifinal do Estadual

Durante o pico da pandemia do novo coronavírus e do isolamento social, o serviço de delivery esteve em alta em São Luís
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PV decidiu ser a primeira
legenda a realizar sua
convenção partidária
em São Luís.  POLÍTICA 3

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

137.408 recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

126.242 realizados em todo o
estado para confirmar ou
não casos da Covid-19

SÃO JOSÉ X IMPERATRIZ ESPORTES 7 POLÍTICA 2PINHEIRO  X JUVENTUDE

303.332
CASOS

Brasil tem recorde de mais de 
133 mil mortes num único mês
De acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, julho torna-se o
mês com maior número de óbitos na série histórica, sendo 27.744 causadas pelo novo coronavírus. GERAL 9

Com a reabertura dos serviços e a fle-
xibilização do isolamento social, a po-
pulação que estava em casa come-
çou a ir aos estabelecimentos, em vez
de fazer uso de delivery. CIDADES 6

Delivery é
impactado
com volta de
atendimento
presencial

Restaurantes

Uma das vítimas foi esquartejada e
corpo jogado em área de lixão, na
Vila Maranhão; há ainda registro de
uma execução ocorrida no Bairro
de Fátima.  POLÍCIA 8

Assassinatos
com requintes
de crueldade
chocam a
população

Crimes em SL

PACIENTES TESTES

EFEITOS DA COVID-19

Ação realizada por equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MA), com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRV), na Avenida dos Holandeses (foto), foi uma
das quatro realizadas na Região Metropolitana de São Luís que resultou em 669 veículos abordados este mês, no trabalho de combate à combinação álcool e direção. CIDADES 5

Operação Lei Seca aperta fiscalização na Ilha

Divulgação

Paulo Soares



OPERAÇÃO LEI SECA/AGOSTO

Dia 16: o cerco resultou em 106 abordagens a veículos, 103
testes do etilômetro, três recusas e 7 condutores autuados por
dirigir sob efeito de bebida alcoólica.
Dia 15: concentrou na Avenida dos Holandeses e foram
abordados 92 veículos, realizados 81 testes do etilômetro,
houve 11 recusas e foram lavrados cinco autos de infração a
condutores que dirigiam sob a influência de álcool.
Dia 8: o cerco foi realizado na Avenida dos Holandeses e
Cidade Operária e tendo como resultado 186 veículos foram
abordados, 153 pessoas foram submetidas ao teste do
bafômetro, houve o registro de 33 recusas e sete autos
lavrados a motoristas embriagados.
Dia 4: operação teve como ponto base a Avenida de La Touche,
e 137 veículos foram abordados, realizados ainda 134 testes
do etilômetro e registradas três recusas ao teste.
Dia 2: o trabalho se concentrou na região da Ponta d’Areia e um
total de 148 veículos foram abordados, realizados 139 testes
do etilômetro e uma pessoa foi autuada por conduzir carro sob
efeito de álcool.

SAIBA MAIS

Recusar fazer o teste também é uma infração: De acordo com
Art. 265ª, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor
que for abordado na fiscalização, apresentando ou não sinais
de embriaguez, e se recuse a fazer o teste do etilômetro,
comete infração gravíssima e está sujeito à multa de até R$
2.934,70, além do recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), que pode ser suspensa, por até um ano, e o
veículo retido até que outro condutor habilitado se apresente.
Em caso de reincidência o condutor terá que pagar o valor
dobrado da multa.

669669
ABORDAGENS a veículos já
foram realizadas durante as quatro
edições da Operação Lei Seca na
Grande Ilha

2020
AUTOS de infração a condutores,
que dirigiam sob a influência de
álcool, foram lavrados durante os
cercos da Lei Seca neste mês

cidade@mirante.com.br
São Luís, 18 de agosto de 2020 - Terça-feira

Com reabertura de
serviços, delivery tem
queda durante a semana

CIDADES 6

Lei Seca: 669 veículos abordados em
ações na Grande Ilha, neste mês
Incursões já foram realizadas em diversos pontos da região metropolitana para combater o uso de
álcool e direção veicular; segundo a SSP, ocorreram oito mortes em acidentes de trânsito em julho

U
m total de 669 aborda-
gens a veículos, 613
testes de etilômetro
(bafômetro) e 20 autos

de infração lavrados para con-
dutores que dirigiam sob a in-
fluência de álcool. Este é o resul-
tado das quatro edições da
Operação Lei Seca, já realizadas
ao longo deste mês, principal-
mente nos fins de semana, na
Grande Ilha, pela equipe do De-
tran-MA, com apoio do Batalhão
de Polícia Militar Rodoviária
(BPRV). O trabalho tem como ob-
jetivo combater a combinação ál-
cool e direção veicular, garan-
tindo mais segurança no trânsito.
Dados da Secretaria de Segurança
Pública (SSP) mostram que no
mês passado oito pessoas perde-
ram a vida em acidente de trân-
sito na Região Metropolitana de
São Luís, e, nas primeiras duas
semanas deste mês, já houve re-
gistro de quatro óbitos.

A última edição da Operação
Lei Seca ocorreu no dia 16,
quando 106 veículos foram abor-
dados, 103 exames de etilômetro
foram realizados, houve três re-
cusas de teste e sete condutores
foram autuados por dirigirem sob
efeito de álcool. 

No sábado, 15, a operação se
concentrou na Avenida dos Ho-
landeses, no Calhau. Segundo o
relatório da Divisão de Estatística
do Detran-MA, no decorrer deste
cerco foram abordados 92 veícu-
los, realizados 81 testes do etilô-
metro, houve 11 recusas e foram
lavrados cinco autos de infração
a condutores que dirigiam sob a
influência de álcool.

O educador de trânsito do De-
tran-MA Fábio Assunção frisou
que as blitze realizadas durante
o período da pandemia da Covid-
19 seguem todos os protocolos de
segurança recomendados pelas
autoridades de saúde. “Os servi-
dores do Detran-MA e os policiais
que participam da blitz usam
máscara de proteção, têm acesso
a álcool em gel e estão respei-
tando o distanciamento”, garan-
tiu.

No dia 8, a ação se estendeu
para Avenida 203 da Cidade
Operária, nas proximidades da
Universidade Estadual do Ma-
ranhão (Uema). Durante este
trabalho 186 veículos foram
abordados, 153 pessoas foram
submetidas ao teste do bafô-
metro ainda houve o registro de
33 recusas e sete autos lavrados
a motoristas, que estavam sob
efeito de bebida alcoólica.

A coordenadora de Educação
para o Trânsito do Detran-MA,
Rositânia de Farias, ressaltou que
esse trabalho é feito com o apoio
da BPRV da Polícia Militar. “A
nossa intenção é mostrar para o
condutor que também é respon-
sável por manter a paz e a har-
monia no trânsito e que a sua ati-
tude pode salvar vidas”, contou
Rositânia de Farias.

A operação também foi reali-
zada no dia 4, na Avenida de La
Touche, e, segundo a Divisão de
Estatística do Detran-MA, 137
veículos foram abordados, reali-
zados ainda 134 testes do etilô-
metro e registradas três recusas
ao teste. A assistente de Trânsito
do Detran-MA, Ellen Oliveira, que
coordenou esse trabalho, disse
que está havendo uma mudança
positiva no comportamento dos
condutores. “A maior parte da po-

pulação apoia as ações de cons-
cientização sobre a importância
de diminuirmos os riscos na
malha viária”, declarou.

Já, a primeira edição da ope-
ração deste mês ocorreu no úl-
timo dia 2 e teve como ponto
base a região da Ponta d’Areia.
Um total de 148 veículos foram
abordados, realizados 139 testes
de etilômetro e uma pessoa foi
autuada por conduzir carro sob
efeito de álcool.

Mais ações

Além da Operação Lei Seca,
também foi realizada a Opera-
ção Posto Seguro, no último dia
15, em parceria com o Instituto
de Promoção e Defesa do Cida-
dão e Consumidor do Mara-
nhão (Procon-MA) e a Vigilân-
cia Sanitária.

Durante o trabalho foram ob-
servados se os bares, restauran-
tes e conveniências de posto de
combustível estavam respeitando
o distanciamento entre mesas,
para impedir a aglomeração de
pessoas e se havia fornecimento

papo de bar”, na praia do Meio,
com o objetivo de conscientizar
os banhistas sobre o perigo de
conduzir veículo sobre efeito de
bebida alcoólica.

Cerco na praia
Um grande cerco foi realizado no
domingo, 15, pelo Ministério Pú-
blico do Maranhão (MPMA),

de sacos plásticos para guardar
máscaras e acesso ao álcool em
gel. Um dos restaurantes foi au-
tuado, e um bar, que fica na Ave-
nida dos Holandeses, foi interdi-
tado por não cumprir o protocolo
de segurança contra a Covid 19.

No domingo, 16, a equipe do
Detran-MA realizou o projeto
“Direção certa, mais que um

Corpo de Bombeiros Militares
(CBMMA) e policiais militares
(PM) na Praia do Meio, com obje-
tivo de evitar aglomerações de pes-
soas, festas, como também o con-
sumo de bebida alcoólica e drogas.

Sete veículos foram recolhi-
dos por estarem com som auto-
motivo acima do permitido
nesse local. �

Fotos/Divulgação
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Dois assassinatos com
requintes de crueldade
registrados em São Luís

Duas pessoas morreram em aciden-
tes de trânsito na Grande Ilha. Um
dos casos foi registrado no decorrer
da madrugada de segunda-feira (17),
na praia do Meio, em São José de Ri-
bamar, e teve como vítima, o estu-
dante universitário Guilherme Lima
Bruzaca, de 23 anos.

Segundo a polícia, a vítima esta-
va como passageiro em um veículo
HB20, de placas não identificadas.
O motorista, ao descer a ladeira da
praia, acabou perdendo o controle
do carro e colidiu de forma frontal
em um muro de uma residência.

Uma parte do veículo ficou des-
truído. Guilherme Lima sofreu vá-
rias fraturas, inclusive, expostas e
o motorista também ficou ferido.
Os socorristas do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Sa-
mu) constataram o óbito do uni-
versitário, enquanto a outra vítima
foi levada para um hospital da Ilha.

O corpo do universitário foi re-
movido para o Instituto Médico Le-

gal (IML), no Bacanga, para ser au-
topsiado e, em seguida, liberado
para os familiares. O caso está sen-
do investigado pela equipe da De-
legacia de Acidente de Trânsito
(DAT) e há informações que o con-
dutor do HB20 não era habilitado.

O outro acidente de trânsito ocor-
reu durante a noite de domingo (16),
na Areinha, e a vítima foi identifica-
da como Laise Cristina Almeida, de
32 anos. A polícia informou que a ví-
tima foi atravessar a via e acabou
sendo atropelada por um veículo, de
marca e placas não identificados. 

Tragédia
Os estudantes Marcos Jessé Car-
doso da Silva Reis, Douglas Mon-
teiro, Kelven de Sousa Prado e Ci-
bele Guimarães Monteiro morre-
ram em um acidente de trânsito,
no último dia 16, entre a BR-230 e
a MA-334, na cidade de Riachão.
Duas pessoas ficaram feridas na
ocorrência.�

Acidentes de
trânsito resultam
em mortes na Ilha
Um dos casos ocorreu na praia do Meio, em
São José de Ribamar, e outro na Areinha

O Poder Judiciário converteu a pri-
são temporária em preventiva dos
três acusados do assassinato de Gra-
ça Maria Pereira, de 58 anos; e da
sua filha, Talita de Oliveira Frizero,
de 27 anos. De acordo com a polí-
cia, as vítimas foram encontradas
mortas, no dia 7 de junho deste ano,
dentro de um veículo, que estava es-
tacionado na residência delas, loca-
lizada no bairro Quintas do Calhau.

O caso está sendo investigado
pela delegada Viviane Fontenel-
le. Ela declarou que os acusados
estão custodiados no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas em

cumprimento de ordem de pri-
são preventiva expedida pela
Central de Inquérito. O inquérito
policial ainda nestes próximos
dias vai ser encaminhado para o
Poder Judiciário.

“Os acusados foram indicia-
dos por duplo feminicídio e a de-
núncia será feita pelo Ministério
Público”, frisou .A delegada tam-
bém informou que dois profis-
sionais da área de construção,
que trabalhavam em uma obra ao
lado da residência das vítimas, fo-
ram contratados pelo ex-marido
de Graça Maria�

Justiça decreta prisão
preventiva de suspeito
As vítimas foram encontradas, no Calhau; o
crime foi motivado por divisão de patrimônio

Uma das vítimas foi esquartejada e corpo jogado em área de lixão, na
Vila Maranhão; há ainda registro de uma execução, no Bairro de Fátima

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de  O Estado

D
ois assassinatos ocorre-
ram ontem na capital. Se-
gundo a polícia, uma das
vítimas foi esquartejada

e as partes do corpo jogadas em
uma área de lixão, localizada no Re-
sidencial Vila Maranhão, nas pro-
ximidades do Cajueiro. Até o co-
meço da noite, ela estava sem iden-
tificação no Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga.

O delegado Felipe Freitas de-
clarou que os populares encon-
traram o corpo do sexo masculino
e, logo após, acionaram o Centro
Integrado de Operações de Segu-
rança (Ciops). Em uma sacola pre-
ta estava o tronco, enquanto, em
um saco amarelo havia os mem-
bros inferiores, mas não encon-
traram a cabeça.

Felipe Freitas disse que a vítima
foi assassinada em um outro local
no decorrer destas últimas 12 horas
e teve jogadas as partes do corpo na
área de lixão. “Os sacos estavam es-
palhados pelo local e fizemos ain-
da uma varredura, mas, não en-
contramos a cabeça. Os criminosos
realizaram dessa forma para difi-
cultar a identificação da vítima, mas,
pode ser feito por meio de exames
periciais e sendo que um deles é o
de DNA”, contou o delegado.

Tiros
Ainda de acordo com Felipe Frei-
tas, o homicídio ocorrido no Bair-
ro de Fátima teve como vítima um
adolescente, de 17 anos, que resi-
dia na área do Coroadinho. “A ví-
tima tinha ido ao Bairro de Fáti-
ma à residência de uma amiga pa-
ra fazer uma tatuagem e acabou
sendo assassinado a tiros”, expli-
cou o delegado.

Ele informou que esse crime
pode ter tido a participação de três

criminosos e estavam em um veí-
culo Punto, de cor e placas não

identificadas. “A vítima foi segui-
da pelos acusados, morta em ple-
na via pública e havia mais de 11
perfurações pelo corpo”, disse Fe-
lipe Freitas.

Os peritos do Instituto de Crimi-
nalística (Icrim) estiveram no local
do crime como ainda guarnições da
Polícia Militar. Incursões na locali-
dade foram realizadas, mas não con-
seguiram prender os acusados e o
caso vai ser investigado pela equipe
da Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP). Existe
a suspeita desse crime ter sido co-
metido por faccionados.

Na Baixada
Dois assassinatos ocorreram no
domingo (16), na Região da Baixa-
da Maranhense. A polícia informou
que Paulo Ricardo Cardoso levou
vários tiros na frente da esposa, no
povoado Samaúma, entre Viana e
Cajari, e morreu ainda no local. A
Polícia Civil está investigando o ca-
so, mas até o período da tarde não
tinha registro de prisão.

No Conjunto do Hélio, em Vitó-
ria do Mearim foi morto a golpes
de faca Francisco das Chagas dos
Santos. Segundo a polícia, o prin-
cipal suspeito é o enteado da víti-
ma, identificado como Gueguel. Há
informações que o crime foi moti-
vado devido a Francisco das Cha-
gas ter agredido fisicamente a mãe
do acusado e o crime está sendo
investigado pela equipe da delega-
cia dessa cidade. �

Divulgação

Vítima foi morta em outro local e o corpo esquartejado e jogado no lixão 
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2
assassinatos em plena
segunda-feira (17), na
capital

Mundo

Democratas votam sobre 
Correio; Trump quer cortes
Congressistas acusam presidente de tentar tolher o Serviço Postal para dificultar a
votação pelo correio, agora que aparece atrás do democrata Joe Biden nas pesquisas 

WASHINGTON

O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, negou nesta se-
gunda-feira (17) que esteja tentando
minar a capacidade do Serviço Pos-
tal de lidar com uma enxurrada de
votos pelo correio antes da eleição
de novembro, mas congressistas de-
mocratas marcaram para sábado a
votação de uma legislação para bar-
rar suas mudanças de diretrizes. 

“Não, não estamos adulterando”,
disse Trump em uma entrevista à
Fox News em meio à revolta de de-
mocratas e de outros críticos que o
acusam de tentar tolher o Serviço
Postal para dificultar a votação pelo
correio agora que aparece atrás do
indicado presidencial democrata
Joe Biden nas pesquisas de opinião.

“Queremos fazer com que ele fun-
cione com eficiência, funcione bem.
Queremos fazer com que funcione
com menos dinheiro, muito melhor,
sempre cuidando de nossos trabalha-
dores postais”, disse o presidente re-
publicano, descrevendo o Serviço Pos-
tal como “um dos desastres do mundo”.

Trump, ele mesmo planejando
votar à distância na Flórida, e mui-

tos republicanos se opõem a uma
ampliação do voto pelo correio para
acomodar pessoas preocupadas em
votar pessoalmente devido ao temor
da pandemia de coronavírus.

Ele também expressou apoio à
ampliação da votação presencial, o
que inclui mais cabines de votação,
votação antecipada e outros esfor-
ços, mas reiterou seus ataques con-
tra a votação pelo correio. Trump
vem repetindo, sem provas, que um

crescimento da votação pelo cor-
reio levaria a uma fraude na eleição
de 3 de novembro.

A votação pelo correio não é nova
nos EUA, e um de cada quatro elei-
tores votou desta maneira em 2016.

Alarmados com mudanças ini-
ciadas pelo governo Trump no Ser-
viço Postal agora que a eleição se
aproxima, democratas do Con-
gresso aumentaram a pressão sobre
o presidente e sobre o chefe do ser-

viço, Louis DeJoy, um grande doa-
dor político de Trump.

A Câmara dos Deputados de
maioria democrata se reunirá no sá-
bado para analisar uma legislação
que proibiria alterações nos níveis
do Serviço Postal que vigoram desde
o dia 1º de janeiro de 2020, disse
Steny Hoyer, líder da maioria e o se-
gundo democrata mais graduado
da Câmara. Os primeiros votos são
esperados para as 11h locais. �

Donald Trump sobre o Correio: “Queremos fazer com que ele funcione com eficiência, funcione bem”

Reuters/Joe Bourg  via Agência Brasil

BRASÍLIA

O ministro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas, se reuniu  nesta
segunda-feira (17) com o ministro
dos Transportes e Obras Públicas do
Uruguai, Luís Alberto Héber, para
discutir a realização de obras para
integração das fronteiras.

Após a audiência virtual, ficou de-
finido que o Brasil irá realizar uma
licitação para construção de uma
nova ponte no Rio Jaguarão, que di-
vide os dois países, no Rio Grande
do Sul, e serão iniciados os estudos
de dragagem e sinalização da hi-
drovia Brasil-Uruguai.

Segundo o ministério, a ponte
terá o custo de R$ 150 milhões e a ex-
pectativa é que a licitação seja con-
cluída neste ano. Também está pre-
vista a restauração da Ponte Barão
de Mauá, cujo anteprojeto de me-
lhorias já foi aprovado.

As obras de dragagem e de si-
nalização da hidrovia devem per-
mitir o escoamento da safra de
arroz do norte do Uruguai para o
porto de Rio Grande (RS). A licença
ambiental foi solicitada ao Insti-

tuto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), e as licitações
devem ocorrer no ano que vem.

Segundo o ministro, a integração
com outros países parceiros do Bra-
sil também será buscada. “Hoje foi
dado um excelente passo nas rela-
ções entre Uruguai e Brasil com a in-
tegração das agendas de infraestru-
tura em ambos os países. A partir de
agora vamos chamar os outros paí-
ses parceiros, como Argentina e Pa-
raguai, para estabelecer as metas
para que essa agenda possa ser efe-
tivada e fortalecer a economia nas
nossas fronteiras”, afirmou. As infor-
mações são da Agência Brasil. �

Anunciadas obras
de integração entre
Brasil e Uruguai
Os dois países definem a construção de nova
ponte no Rio Jaguarão, no Rio Grande do Sul

NA WEB

Líbano terá lockdown
de 2 semanas após 
aumento da Covid-19

oestadoma.com/490030
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J
ulho de 2020 foi o mês em
que o Brasil registrou o
maior número de mortes na
série histórica da contabili-

zação de informações de óbitos dos
Cartórios de Registro Civil iniciada
em 2002. De acordo com dados do
Portal da Transparência do Registro
Civil, plataforma administrada pela
Associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (Arpen-
Brasil), foram 133.620 registros de
óbitos realizados nos Cartórios do
Brasil durante o mês - 11,5% a mais
do que o computado no mesmo pe-
ríodo de 2019, quando houve
119.837 falecimentos. O recorde
também é confirmado na pesquisa
histórica Estatísticas do Registro
Civil, do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), que tam-
bém utiliza como fonte primária os
dados dos Cartórios brasileiros.

Os dados consultados são pro-
venientes dos registros de óbitos
realizados em Cartórios de Registro
Civil brasileiros. O Portal da Trans-
parência é atualizado diariamente
desde 2019, de acordo com o envio
das informações pelos Cartórios; já
o IBGE cataloga os dados anuais do
Registro Civil e os disponibiliza em
seu site sempre no final do ano se-
guinte. No ano de 2018, o Brasil re-
gistrou 110.046 óbitos durante o
mês de julho. Em 2017 e 2016 foram
92.603 e 87.432 mortes no mesmo
mês, respectivamente.

O crescimento também é verifi-
cado quando comparados os nú-
meros de julho com os dos meses
anteriores, neste mesmo ano de
2020. Em junho, o Brasil havia re-
gistrado 131.475 óbitos; no mês de
maio, foram 129.979 mortes no total.
Em abril, os Cartórios de Registro
Civil realizaram 112.610 registros de
óbito; em março, foram 104.821 re-
gistros e, em fevereiro e janeiro,
ocorreram 91.671 e 109.005, res-
pectivamente. No total, o país teve
813.181 óbitos até o final do mês de
julho de 2020.

Pandemia
A pandemia do novo coronavírus
teve importante papel no aumento
do número de mortes verificado no
último mês de julho com relação a
qualquer mês anterior. Do total de
óbitos registrados em Cartórios de
Registro Civil no período, 119.990
ocorreram por causas naturais - ou

seja, excluem-se aquelas conside-
radas violentas e que são decorren-
tes de causas externas (como, por
exemplo, traumas, acidentes, as-
sassinatos, etc.). Desse número,
48,4% dos óbitos (58.023) foram
causados por doenças respiratórias
- dentre elas, a Covid-19 que, sozi-
nha, causou 27.744 mortes no mês.

Os demais óbitos ocorreram por
Pneumonia (10.920), Septicemia
(10.860), Insuficiência Respiratória
(6.317), Síndrome Respiratória

Aguda Grave (SRAG) (1.475) e Cau-
sas Respiratórias Indeterminadas
(707). Ainda dentro das mortes re-
gistradas por causas naturais estão
8.141 ocorridas por Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC), 7.735 por Ata-
que Cardíaco (Infarto), 8.296 por
Causas Cardiovasculares Inespecí-
ficas e, ainda, 37.795 por outras
doenças.

O Portal da Transparência do Re-
gistro Civil (transparencia.registro-
civil.org.br) disponibiliza estatísti-
cas dos Cartórios de Registro Civil a
toda a população. Na aba "Regis-
tros" da plataforma, é possível veri-
ficar o total dos atos em determi-
nado período (de 2015 para cá), por
estado e município. Já na aba "Es-
pecial Covid-19", encontram-se
dados de óbitos ocorridos no país
em 2019 e 2020, de forma segmen-
tada pelas causas citadas anterior-
mente e, também, com filtro por es-
tado e município com mais de 50
óbitos em 2020.

Prazos do Registro
Mesmo a plataforma sendo um re-
trato fidedigno de todos os óbitos
registrados pelos Cartórios de Re-
gistro Civil do País, os prazos legais
para a realização do registro e para
seu posterior envio à Central de In-
formações do Registro Civil (CRC
Nacional), regulamentada pelo Pro-

vimento nº 46 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), base de dados
do Portal da Transparência, podem
fazer com que os números sejam
ainda maiores.

Isto por que a Lei Federal
6.015/73 prevê um prazo para re-
gistro de até 24 horas do faleci-
mento, podendo ser expandido para
até 15 dias em alguns casos. Na pan-
demia, alguns estados abriram a
possibilidade um prazo ainda maior,
chegando a até 60 dias. A Lei
6.015/73 prevê um prazo de até
cinco dias para a lavratura do regis-
tro de óbito, enquanto a norma do
CNJ prevê que os cartórios devam
enviar seus registros à Central Na-
cional em até oito dias após a efe-
tuação do óbito.

Maranhão
Dados do Portal da Transparência
do Registro Civil, plataforma ad-
ministrada pela Arpen-Brasil,
apontam que 15,8% das pessoas
falecidas por doenças respirató-
rias na capital maranhense era re-
sidente de outros municípios. As
cidades de origem com maior ín-
dice de óbitos ocorridos na capi-
tal são: São José de Ribamar, Pavão
do Lumiar, Raposa, Anajatuba e
Alcântara. �
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Com 133.620 óbitos,
julho bate recorde de
mortalidade no país

Onze dias após iniciar a perfuração
do primeiro poço exploratório (1-
ENV-13-MA) em um dos seis blo-
cos arrematados no do 1º Ciclo Li-
citatório da Oferta Permanente da
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP),
na Bacia do Parnaíba, no Mara-
nhão, a Eneva encontrou indícios
de gás natural, conforme notifica-
ção feita à ANP no dia 13 deste mês. 
O poço fica no bloco exploratório
PN-T-68, no município de Capin-
zal do Norte. A previsão é de que
outros poços exploratórios em blo-
cos adquiridos na Oferta Perma-
nente sejam perfurados até o fim
do ano, considerando o crono-
grama da empresa junto a campa-
nha exploratória nas adjacências
dos campos já declarados comer-
ciais na bacia.

A Eneva desembolsou R$ 3,5 mi-
lhões referentes ao bônus de assi-
natura para aquisição dos seis blo-
cos arrematados no 1º Ciclo de
Oferta Permanente. A empresa é a
única com ativos em operação co-
mercial na Bacia do Parnaíba, de-
tentora de 18 dos 19 contratos de
concessão. Desde dezembro dE
2019, a companhia está realizando
uma campanha de aquisição sís-
mica 2D de cinco mil quilômetros
de extensão, abrangendo ativos de
diversas rodadas licitatórias.

Atualmente, a Eneva possui uma
área exploratória superior a 45 mil
km² e nove campos de gás natural
declarados comerciais na Bacia do
Parnaíba, sendo cinco em produ-
ção e quatro em desenvolvimento,
totalizando uma capacidade de
produção de 8,4 milhões de m3 de
gás natural por dia, responsáveis
pela geração de 1.4GW no Com-
plexo Parnaíba.

A Eneva opera 18 blocos e nove

campos na Bacia do Parnaíba –
cinco deles em produção (Gavião
Real, Gavião Vermelho, Gavião
Branco, Gavião Caboclo e Gavião
Azul) e quatro em desenvolvimento
(Gavião Preto, Gavião Branco Norte,
Gavião Tesoura e Gavião Carijó).

Segundo trimestre
De acordo com relatório do se-
gundo trimestre de 2020, no pe-
ríodo a Eneva produziu 0,07 bilhão
de m³ de gás natural para atender
ao despacho das termelétricas do
Complexo Parnaíba. O despacho da
Unidade de Tratamento de Gás no
2T20 foi de 9%. As reservas rema-
nescentes de gás da Companhia ao
final do segundo trimestre totali-
zavam 27,2 bilhões de m³, consi-
derando o consumo de gás no pe-
ríodo, e incluindo, além das reservas
certificadas da Bacia do Parnaíba,
as reservas do Campo de Azulão.
A Companhia possui um Plano de
Avaliação de Descoberta (PAD) vi-
gente, Fazenda Tianguar, localizado
no Bloco PN-T-48. Por meio da Re-
solução ANP nº 815/2020, a Agên-
cia permitiu que todos os contra-
tos de concessão em Fase
Exploratória fossem estendidos por
nove meses, de modo a suavizar os
impactos da pandemia do Covid-
19 nos cronogramas de investi-
mentos em curso, sem exigência de
contrapartida. 

Neste cenário, o vencimento do
PAD Tianguar foi postergado de 1º
de junho de 2021 para 1º de março
de 2022. Segue em curso na ANP, o
processo de revisão do Plano de De-
senvolvimento de Gavião Preto
(GVP), iniciado por solicitação da
Companhia para incorporação da
área do PAD Angical. �

Capinzal do Norte:
encontrado gás
natural em poço  
Previsão é que outros poços exploratórios sejam
perfurados na mesma região até o final deste ano 

Julho registrou maior número de óbitos em relação a qualquer mês anterior, segundo levantamento

Poço onde foi achado gás; previsão é que haja mais perfurações  

Íntegra em oestadoma.com/490045Íntegra em oestadoma.com/490047

SAIBA MAIS

Fundada em setembro de
1993, a Associação Nacional
dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil) repre-
senta a classe dos Oficiais de
Registro Civil de todo o país,
que atendem a população em
todos os estados brasileiros,
realizando os principais atos
da vida civil de uma pessoa: o
registro de nascimento, o ca-
samento e o óbito. No Mara-
nhão, a entidade passou a
atuar em fevereiro de 2014,
representando os cartórios de
registro civil llocais,

Registro civil

Pandemia do novo coronavírus teve importante papel no aumento do número
de mortes verificado mês passado em relação a qualquer mês anterior



Bandeira festeja o primeiro neto
Nasceu em São Paulo, no último sábado,

pesando quase 4 quilos, Giovanni Eduardo, filho do
advogado Carlos Eduardo Bandeira e Stefanie.

Giovanni é o primeiro neto de Thatiana e César
Bandeira (donos da FACAM). Para celebrar a chegada do
neto, o casal reuniu amigos no Alameda Trinta para
brindar o nascimento com estouro de 
garrafas de champagne francês.

Cursos profissionais
Com mais de 21 mil inscritos, a Plataforma Maranhão

Profissionalizado tornou-se amiga dos maranhenses, além
de aliada na geração de renda durante a pandemia da
Covid-19. A ferramenta está auxiliando diversos
professores a se reinventarem e aderirem a novos meios de
ensino com os mais variados cursos. A iniciativa oferece
cursos de aperfeiçoamento profissional online e 
gratuitos para o público geral.

Procedimentos em alta
Os brasileiros têm buscado cada vez mais sobre o

assunto “Harmonização Orofacial” na internet. Trata-se de
um conjunto de procedimentos realizados pelo cirurgião-
dentista em sua área de atuação, responsáveis pelo
equilíbrio estético e funcional da face. Coordenadora do
curso de Odontologia da Faculdade Florence, Karime
Tavares tem divulgado no site da instituição que o aspecto
estético tem se sobressaído, mas os procedimentos da
harmonização orofacial vão além dessa questão.

Procedimentos em alta
Segundo Karime, eles ajudam em problemas que

comprometem a qualidade de vida dos pacientes, como o
bruxismo, as dores de cabeça tensionais e outros. Quem
realiza a harmonização facial é o cirurgião-dentista
especialista na área. Para tanto, ele precisa praticar todos
os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de
conhecimentos adquiridos em curso regular ou 
em cursos de pós-graduação.

Tecnologia na pandemia
Muitas empresas conseguiram atravessar a pandemia

incólumes, usando da tecnologia para otimizar os
negócios. Foi o caso do Grupo Terra Viva, comandado pelo
empresário Marco Silva. A Terra conseguiu manter um
atendimento de qualidade investindo em novas
ferramentas e adotando o sistema de trabalho home-
office. Hoje, aliás, a empresa realiza teste para detecção da
Covid-19 voltados para funcionários.

Liderança da UFMA
A professora Ana Emília Figueiredo de Oliveira, diretora

da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologias da Educação
da UFMA, foi indicada pelo MEC para representar a região
Nordeste no Grupo de Estudos com a finalidade de
analisar projetos que viabilizem a ampliação da oferta de
cursos de nível superior, na modalidade Educação a
Distância, nas universidades federais. Docente do
Departamento de Odontologia, Ana Emília foi escolhida
por conta de sua vasta experiência profissional em
atividades de Educação a Distância nos últimos dez anos e
em reconhecimento ao prestígio e liderança que 
a UFMA alcançou nessa área.

Clarice Lispector
O Programa de Pós-Graduação em Letras da

Universidade Federal do Maranhão e o Núcleo de
Pesquisa em Tradução Literária Versa promoverão, no
dia 9 de setembro, a palestra “Clarice Lispector:
relações cênico-midiáticas”, a ser ministrada pelo
pesquisador André Luís Gomes, da Universidade de
Brasília (UnB). O evento será transmitido pelo 
canal no YouTube do grupo de pesquisa.

Deferidas e indeferidas
A Comissão Eleitoral responsável pela condução do

processo de escolha do novo ouvidor-geral da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão divulgou lista com
habilitações deferidas e indeferidas pelo colegiado, dos
candidatos para o cargo de ouvidor-geral da Defensoria
Pública do Estado e, ainda, informa prazo para recursos.
Basta acessar o site do órgão para conferir.

Para escrever na pedra:
“Não é a força, mas a perseverança que realiza 

grandes coisas”. De Samuel Jhonson.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

O cantor maranhense Michael Wesley, que está
em vias de fixar residência em Goiânia, um dos
principais polos de música sertaneja do Brasil,
confirmou sua participação especial na Rio
Sunset Live, evento que acontecerá dia 13 de

setembro, às 16h, com transmissão de um
endereço aprazível de São Luís. O evento terá
no comando a dupla sertaneja Fernando e
Franco, atualmente a mais bem avaliada 
dentro desse gênero musical no Maranhão.

Michael
na Rio
Sunset

A
ODONTOLOGISTA Amanda Calixto (foto) inaugurou ontem, com um movimentado coquetel, a terceira
unidade da sua rede de clínicas Smart Odonto. A nova unidade fica na avenida dos Holandeses e
promete trazer ainda mais espaço e conforto para os pacientes, inclusive com um moderno centro

cirúrgico com anestesista para aqueles que deixam de realizar procedimentos dentários por medo

Extremismo
político

Os protagonistas da política
nacional nos últimos tempos
evidenciam que as disputas
eleitorais acontecem num ambiente
de profundo antagonismo.
Vencedores e vencidos duelam a
partir de programas políticos,
aparentemente, opostos.

Ernesto Friederichs Mandelli,
reconhecido psicanalista que atua há
muitos anos em São Luís, analisará,
sob a perspectiva da psicanálise,
como as pessoas se comportam
nesse contexto político 
conflagrado e dominado por
sentimentos, como amor e ódio, em
que as condutas lógicas são menos
importantes do que a afeição por
determinado candidato.

Essas intrigantes questões da
atualidade serão abordadas por
Mandelli na live “Paixão, ódio e
incoerência no tempo da política
extrema”, que acontece hoje, a partir
das 20h no perfil do Instagram do
economista e relações públicas 
Eden Jr.

Para acompanhar, basta acessar o
endereço eletrônico:
@eden_jr_sl_ma

Nota de resposta
Um grupo de governadores,

liderados por Eduardo Leite, Flávio
Dino e João Doria tentaram
mobilizar seus colegas para que
subscrevessem uma nota 
de resposta ao presidente Jair
Bolsonaro, que divulgou um
documento denominado “Top 5”,
apontando governos e prefeituras
que teriam falhado na gestão do
combate ao coronavírus.

O documento vincula essas
supostas falhas de governadores e
prefeitos, ao indice de 100 mil
mortes por Covid-19, alcançados 
no último sábado.

A mobilização iniciada 
no grupo de WhatsApp dos
governadores não conseguiu
mobilizar a maioria deles. Apenas 12
governadores se mostraram
dispostos a assinar a nota.

Para o tiro não sair pela culatra, os
governadores desistiram da nota que
iria rebater Jair Bolsonaro.

Amor Delivery
O título é o primeiro álbum de

carreira do cantor maranhense Tiago
Máci. Com produção de Adnon
Soares, da Casa Loca Studio, o disco
é dividido em dois volumes.

O primeiro traz nove faixas, seis
delas inéditas e composições que
marcaram a carreira do artista, a
exemplo de “À Musa”.

Tem ainda interpretações de
compositores maranhenses, entre
eles, Zeca Baleiro, que divide autoria
na faixa “Beijo a queima-roupa”.

Edital do IFMA
O Instituto Federal do Maranhão

(IFMA) Campus Caxias publicou
edital com os procedimentos e as
normas referentes à concessão do
Auxílio Inclusão Digital.

O edital refere-se ao período de
enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância
internacional decorrente da
pandemia da Covid-19.

O auxílio será disponibilizado aos
estudantes com dificuldades de
acesso à internet para acompanhar
as atividades pedagógicas não
presenciais do curso.

As inscrições podem ser feitas 
até sábado.

O Estado do Maranhão São Luís, 18 de agosto de 2020. Terça-feira 11ALTERNATIVO
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CHUCK D, rapper
Sobre a importância de se posicionar

“Estamos em uma
época na qual jovens
adultos precisam ser
respeitados. O
fascismo é uma zona
de conforto para
pessoas que querem
deixar as coisas
como estão ou como
já foram. A energia
dos jovens pode se
rebelar contra isso”

A junção entre Roupa Nova e Daniel, que iniciou
de forma despretensiosa após um convite feito
por Daniel em uma live no Dia das Mães, vem
rendendo muitos frutos. De lá pra cá, os músicos
se uniram em uma transmissão ao vivo
especialíssima, em celebração aos apaixonados e
para deleite dos fãs, também anunciaram uma
turnê, que será realizada em 2021, com sucesso
de vendas desde o primeiro minuto do anúncio.
As apresentações confirmadas são em São Paulo
(dias 9 e 10 de abril, no Espaço das Américas),
Pinhais (dia 24 de abril, na Expotrade), Brasília (8
de maio, Ginásio Nilson Nelson) e Rio de Janeiro
(dia 23 de outubro, na Jeunesse Arena). Agora, os
músicos lançaram mais uma novidade: a música “Seu Jeito, Meu Jeito”, nas principais plataformas de streaming,
e um lyric vídeo no canal oficial do YouTube da banda Roupa Nova. A faixa musical é uma composição de
Nando e Ricardo Feghali, e faz parte da discografia da banda, no álbum “Luz”, de 1988.

Roupa Nova e Daniel lançam a
música “Seu Jeito, Meu Jeito” 

Um novo grupo maranhense
chamado “Fundo de Quintal”, está
dando o que falar na internet. Na
última semana, a banda chegou a
1.1 milhão de seguidores no
Instagram.

A propósito: o grupo já era
relativamente conhecido, há cerca
de nove meses, após a postagem de
vários vídeos, mas foi após uma
paródia da música “Desce pro play”,
de Anitta, MC Zaac e Tyga, que o
grupo estourou nas redes sociais.

Contribuintes com débitos do
IPVA têm até o dia 30 de setembro
para aderir ao benefício fiscal
oferecido pelo governo estadual. O
benefício foi concedido por meio de
Medida e com isso os débitos fiscais
relacionados ao IPVA 2019 e de
anos anteriores terão redução de

juros e multas de 100% para
pagamentos à vista ou 60% para
parcelamento, podendo ser feito em
até 12 parcelas.

O trabalho do artista plástico e
ilustrador Almir Valente está em
exposição, até o próximo 
dia 30 de agosto, no Centro 
Cultural do Ministério Público do
Maranhão. A retrospectiva “Poética
do tempo e da memória” apresenta
três projetos de exposições 
de artes visuais.

Uma Medida Provisória que
permite vender partes da Caixa
Econômica Federal até dezembro de
2021 está em análise no Congresso.

Chega a São Luís a franquia
Empório Doll. Uma loja conceito em
produtos naturais, diretamente de

Santa Catarina. Além de um
ambiente aconchegante, a loja conta
com atendimento especializado e
grande variedade de produtos.

Tem mais: a nova loja vai
funcionar com uma linda cafeteria
completa! E a inauguração é no
próximo dia 20, às 18h, na galeria
ChampsMall. 

A Central de Inquéritos e Custódia
da Comarca da Ilha de São Luís, que
funcionava no prédio do Fórum
Desembargador Sarney Costa, no
Calhau, mudou para novo endereço.

No assunto: a unidade começou a
funcionar ontem, na Avenida dos
Franceses, seguindo todos os
protocolos e medidas sanitárias para
a prevenção do contágio pelo 
novo coronavírus.
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Segunda fase 
do Estadual 
de futebol 

começa hoje

MAIS DESRESPEITO, MENOS MEDO 

Aumentam as aglomerações 
em festas na grande São Luís

São José x Imperatriz, 
às 15h30, no Castelão, e 

Pinheiro contra Juventude 
Samas, 17h, no Costa 

Rodrigues. Os jogos abrem 
a fase de ida da repescagem 

do Estadual.
PÁGINA 11

ELEIÇÕES  2020

É emblemática a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre as eleições de 
2022, quando deve disputar o segundo mandato. Animado agora com o aumento 
de sua popularidade na região onde teve menor votação 2018, Bolsonaro nem se 
preocupa em imitar Lula, usando um bordado chapéu de couro, estilo Lampião. 

OPORTUNIDADE     320 vagas e salários de até R$ 8 mil no interior

O casamento  
musical de 
Maria  Ó e 

Nathalia Ferro

“Devs", a série 
que desafia 
certezas da 

humanidade

Por que pacientes com Covid-19 têm reações tão distintas?

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PSB reafirma 
candidatura  
de Bira e define 
data de conveção  

Saiba o que pode e o que 
não pode  ser feito na 
campanha eleitoral

PÁGINA 3

PAGINA 9

PÁGINA 3

O Imperatriz, que ainda 
nem estreou na Série  do 
Brasileiro porque elevado 
número de atletas, foi 
infectado pela Covid-19

PÁGINA 12 PÁGINA 12

A Praia Grande, no Centro Histórico, foi palco novamente da presença de milhares de pessoas que desprezaram o distanciamento e o uso de másca-
ras. Outras aglomerações foram registrada nas  Praia do Meio e Araçagy .  A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informou que a Po-

lícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão intensificando as operações de combate às aglomerações, principalmente na Grande Ilha. PÁGINA  9

PÁGINA 5
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PA TRICK ABREU

São per mi ti dos:

São proi bi dos:

Fa ke news:

Os can di da tos de vem che car as in for -
ma ções an tes de sua di vul ga ção – fi -
can do as se gu ra do o di rei to de res pos -
ta e o can di da to ir re gu lar po de ser su -
jei to a even tu al res pon sa bi li da de pe -
nal.

Ca len dá rio

Pen se São Luís

ELEIÇÕES 2020

Saiba o que pode e o que
não pode  na campanha

O
ca len dá rio das Elei ções
2020 (al te ra do pe lo Con- 
gres so Na ci o nal no mês de
ju lho, de vi do à pan de mia

do no vo co ro na ví rus) traz o iní cio da
pro pa gan da elei to ral ge ral pa ra o dia
27 de se tem bro e a pro pa gan da gra- 
tui ta em rá dio e TV pa ra o dia 9 de ou- 
tu bro. Além das no vas da tas, o elei tor
pre ci sa fi car aten to ao que os can di- 
da tos po de rão e não po de rão fa zer na
cam pa nha po lí ti ca des te ano, se ja no
rá dio, TV ou nas ru as

Por exem plo, show mí ci os con ti nu- 
am proi bi dos, as sim co mo di vul gar
in for ma ção não che ca da que pos sa
con fi gu rar uma fa ke news. Co nhe ça
as prin ci pais res tri ções, proi bi ções e
per mis sões de fi ni das pe lo Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral – o elei tor po de en- 
vi ar de nún ci as aos car tó ri os elei to- 
rais, pro mo to ri as de Jus ti ça, à pá gi na
da Pro cu ra do ria-Ge ral Elei to ral (PGE)
no si te mpf.mp.br/pge e por meio do
apli ca ti vo Par dal, do TSE, no si te par- 
dal.tse.jus.br, tam bém dis po ní vel pa- 
ra smartpho nes:

 

– Ade si vos em veí cu los au to mo to- 
res;

– Car ta zes e ade si vos em re si dên ci- 
as par ti cu la res, des de que de for ma
es pon tâ nea e gra tui ta;

– Ban dei ras e me sas em vi as pú bli- 
cas, des de que não atra pa lhem pe des- 
tres e o trân si to de veí cu los;

– Co mí ci os – com co mu ni ca ção à

au to ri da de po li ci al 24 ho ras an tes de
sua re a li za ção;

– Au to fa lan tes e am pli fi ca do res,
das 8h às 22h – em co mí ci os, das 8h às
24h: de vem ser uti li za dos à dis tân cia
mí ni ma de 200 me tros de es co las, bi- 
bli o te cas pú bli cas, quar téis, igre jas e
te a tros em fun ci o na men to e se des do
po der le gis la ti vo e exe cu ti vo.

– Dis tri buir ma te ri al de cam pa- 
nha e fi xar ban dei ras em lo cais pú- 
bli cos (ci ne mas, lo jas, clu bes etc.);

– Pre sen ça de can di da tos em igre- 
jas, mas sem fa zer dis cur sos elei to- 
rais;

– Ca mi nha das e car re a tas com
car ro de som e mi ni trio – des de que
res pei ta do o li mi te de 80 de ci béis,
me di do a se te me tros de dis tân cia do
veí cu lo.

 

– Show mí ci os;
– Pro pa gan da em out do ors (in clu- 

si ve ele trô ni cos) – ime di a ta re ti ra da
da pro pa gan da ir re gu lar e ao pa ga- 
men to de mul ta no va lor de R$
5.000,00 (cin co mil re ais) a R$
15.000,00;

– Tri os elé tri cos, ex ce to pa ra so no- 
ri za ção de co mí ci os;

– Pa ga men to em tro ca de es pa ço
pa ra pro pa gan da elei to ral;

– Dis tri bui ção de bo nés, ca mi se tas,
ca ne tas, cha vei ros, brin des em ge ral e
ces tas bá si cas;

– Pro pa gan da po lí ti ca via te le- 
mar ke ting;

– Dis pa ro em mas sa – o im pul si o- 
na men to pa go de men sa gens via apli- 
ca ti vos;

– Pro pa gan da em bens pú bli cos e
de uso co mum do po vo – es tra das,
pra ças, pos tes de ilu mi na ção pú bli ca
e si na li za ção de trá fe go, vi a du tos,
pas sa re las, pon tes, pa ra das de ôni- 
bus, ci ne mas, clu bes, lo jas, cen tros
co mer ci ais, tem plos, gi ná si os, es tá di-
os, ban cas de re vis ta, ain da que pri va- 
dos.

 

De vi do à pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus, o Con gres so Na ci o nal apro- 
vou em ju lho no vas da tas pa ra as elei- 
ções mu ni ci pais. Ago ra, as con ven-
ções par ti dá ri as (que de fi nem os can-
di da tos ofi ci ais e as co li ga ções) de-
vem ocor rer de 31 de agos to a 16 de
se tem bro. A pro pa gan da elei to ral gra-
tui ta no rá dio e na te le vi são co me ça
no dia 9 de ou tu bro e vai até 12 de no-
vem bro, três di as an tes do 1º tur no –
que se rá re a li za do no dia 15 de no-
vem bro e o se gun do tur no, 29 de no- 
vem bro (an tes se ria nos di as 4 e 25 de
ou tu bro, res pec ti va men te). A dis tri- 
bui ção de pan fle tos, ade si vos, san ti-
nhos e a re a li za ção de car re a tas es tão
au to ri za das até as 22 ho ras do dia 14
de no vem bro, úl ti ma da ta tam bém da
pro pa gan da elei to ral ge ral.

ELEIÇÕES 2020- SÃO LUÍS

PSB confirma Bira e define data de convenção

OS SOCIALISTAS REAFIRMARAM AINDA O COMPROMISSO  DE REALIZAR UMA CAMPANHA DE BASE, CONVERSANDO COM AS PESSOAS 

Em uma reu nião pro po si ti va, com
mui to en tu si as mo e res pei tan do to- 
dos os pro to co los sa ni tá ri os, os so ci a- 
lis tas con fir ma ram, na úl ti ma sex ta-
fei ra (14), a pré-can di da tu ra de Bi ra a
pre fei to e as 40 pré-can di da tu ras à
Câ ma ra Mu ni ci pal da ca pi tal ma ra- 
nhen se, dis cu ti ram o pro gra ma de go- 
ver no, que es tá qua se pron to e de ve
ser lan ça do no pró xi mo dia 31 de
agos to e de fi ni ram tam bém a da ta da
con ven ção par ti dá ria pa ra 12 de se- 
tem bro.

“A nos sa reu nião foi mar ca da pe lo
com pro mis so e a von ta de de cons- 
truir uma São Luís mais Hu ma na, Be la
e Jus ta. E de fi ni mos ain da a da ta da
nos sa con ven ção pa ra o dia 12 de se- 
tem bro, on de va mos con fir mar nos- 
sas can di da tu ras e, mar ca mos pa ra o
dia 31 de agos to a di vul ga ção do nos so

pla no de go ver no, que es tá sen do de- 
se nha do por mui tas mãos atra vés dos
de ba tes do Pen se São Luís”, res sal tou
o de pu ta do Bi ra.

Os so ci a lis tas re a fir ma ram ain da o
com pro mis so em con ti nu ar a pré-
cam pa nha e re a li zar uma cam pa nha
de ba se, con ver san do com as pes so as,
com as co mu ni da des, mas res pei tan- 
do to dos os pro to co los sa ni tá ri os por
uma ques tão de res pon sa bi li da de
com to dos e to das.

“Nós va mos an dar a ci da de. Den tro
dos pro to co los sa ni tá ri os, mas va mos
an dar to da a ci da de, co mu ni da de por
co mu ni da de, bair ro por bair ro. Va mos
gas tar so la de sa pa to, pe din do as pes- 
so as ape nas o vo to da cons ci ên cia e
do co ra ção, co mo sem pre fi ze mos”,
dis se Bi ra.

O Mo vi men to ‘Pen se São Luís’ foi
cri a do pa ra di a lo gar com a po pu la ção
lu do vi cen se e es pe ci a lis tas so bre os
de sa fi os e so lu ções pa ra a ca pi tal. O
mo vi men to tem re a li za do de ba tes
vir tu ais e pre sen ci ais, res pei tan do to- 
dos os pro to co los, pa ra dis cu tir idei as
e ações pa ra pos si bi li tar uma São Luís
mais be la, mais hu ma na, mais jus ta e
com di rei tos ga ran ti dos a to dos e to-
das.

Pa ra o de pu ta do Bi ra, o mo vi men to
é um ca nal de diá lo go aber to e di re to
com a po pu la ção. “Con ti nu a re mos
olhan do nos olhos das pes so as, ou- 
vin do as rei vin di ca ções e lu tan do jun- 
to por uma ci da de ca da vez mais be la,
mais hu ma na, mais jus ta e com di rei- 
tos ga ran ti dos a to dos e to das”, as se- 
gu rou

1

2

3

Es tra nhe za

E ago ra, Adri a no?

Er guer o lu lis mo

“Não es tou pre o cu pa do com 2022, 2022 é
ou tra his tó ria”

Sem ru mo (1)

Sem ru mo (2)

En ce nan do no
Nor des te

É em ble má ti co a de cla ra ção do pre si den te Jair Bol so na ro so- 
bre as elei ções de 2022, quan do de ve dis pu tar o se gun do man da- 
to. Ani ma do ago ra com o au men to de sua po pu la ri da de na re gião
on de te ve me nor vo ta ção 2018, Bol so na ro nem se pre o cu pa em
imi tar Lu la, usan do um bor da do cha péu de cou ro, es ti lo Lam pião.
On tem ele es te ve em Ser gi pe, a 3ª vi si ta à re gião nor des ti na em
me nos de dois me ses. Não é no vi da de que o im pac to da Ren da
Bá si ca Emer gen ci al (RBE) so bre a eco no mia do Nor des te é al ta- 
men te po si ti vo pa ra a po pu la ção po bre. Foi as sim tam bém nos
go ver nos do PT com o Bol sa Fa mí lia.

Co mo a re gião de ve con tar, pro por ci o nal men te, com o mai or
nú me ro de be ne fi ci a dos, o efei to na eco no mia é mai or do que o
ge ral pa ra o País. Além de o au xí lio emer gen ci al aju dar a re gião
atra ves sar me lhor a cri se econô mi ca pro vo ca da pe lo co ro na ví rus,
tam bém ele va o pres tí gio po lí ti ca de Jair Bol so na ro. Além do di- 
nhei ro emer gen ci al, o Pa lá cio do Pla nal to con tou até com a aju da
de São Pe dro. Em 2020, o Nor des te vi rou o sul, com tan ta chu va na
re gião, en quan to o Sul foi atin gi do pe la pi or se ca da em dé ca das. E
quan do fenô me nos da na tu re za se in ver tem em ta ma nha pro por- 
ção, a pros pe ri da de do Nor des te vem jun to.

O pes qui sa dor Mar ce lo Frei re, da Se cre ta ria de De sen vol vi- 
men to Econô mi co de Per nam bu co en con trou até re fle xo do au xí- 
lio emer gen ci al no PIB da re gião. Com as cin co par ce las de R$ 600
por pes soa, a in je ção de re cur sos no Nor des te che ga a R$ 65 bi- 
lhões, o que re pre sen ta R$ 6,3% do PIB lo cal. No Bra sil, se rão R$
178,6 bi lhões, equi va len te a 2,5% do PIB na ci o nal. Só em Per nam- 
bu co se rão alo ca dos R$ 10,9 bi lhões, ou 5,5% do PIB do Es ta do.
Pa ra efei to de com pa ra ção, o mon tan te des ti na do a São Pau lo é
três ve zes mai or (R$ 29,7 bi lhões), mas o im pac to no PIB pau lis ta é
de 1,3%.  Em Ser gi pe, o pre si den te Bol so na ro ain da deu uma es- 
no ba da na pes qui sa do Da ta fo lha, da se ma na pas sa da, a qual
mos tra uma me lho ra da em sua po pu la ri da de, in clu si ve no Nor- 
des te. Evi tou co men tá-la. “Não me ba seio em pes qui sa ne nhu ma.
Pes qui sa é aqui lo que a gen te com o po vo vê nas ru as”. A apro va- 
ção do go ver no pu lou de 32%, an te 32% do mês de ju nho. Já os
elei to res que o con si de ra vam ruim ou pés si mo caí ram de 44% pa- 
ra 34% no mes mo pe río do. No mes mo es ti lo Lu la, com o cha péu
de Lam pião, Bol so na ro saiu cum pri men tan do os apoi a do res, sem
más ca ra e nos om bros de um se gu ran ça. Me lhor as sim, pa ra ace- 
nar aos apoi a do res mais afas ta dos, co mo se es ti ves se em cam pa- 
nha na re gião, que con ta com pe los me nos qua tro even tu ais con- 
cor ren tes em 2022: Flá vio Di no (PC doB), Ci ro Go mes (PDT) e Rui
Cos ta (PT), ou Luiz Iná cio Lu la da Sil va, se con se guir re cu pe rar
seus di rei tos po lí ti cos.

 

O de pu ta do Cé sar Pi res (PV) an da per ple xo com a fa mí lia
Sarney nas elei ções de no vem bro. Afi nal, Ro se a na Sarney tem o
con tro le ab so lu to do MDB, ori en tan do as ações de Ro ber to Cos ta.
Po rém, ela não quer nem pen sar em dis pu tar a elei ção de pre fei to
de São Luís, mui to me nos apoi ar o so bri nho, Adri a no Sarney.

Adri a no, se gun do Cé sar Pi res (um sar neís ta his tó ri co), tem o
avô Jo sé Sarney co mo gran de in cen ti va dor. O Fer nan do [Sarney]
vo ta ne le. “Ago ra, Adri a no tem que jus ti fi car por que pe la pri mei ra
vez um Sarney aban do na um san gue”, pro vo cou Pi res, na TV

Pa ra  Flá vio Di no, em en tre vis ta à TV 247, do min go (16), o ex-
pre si den te “Lu la me re ce ter o apoio de to da a es quer da”. Ele o
con si de ra um dos prin ci pais lí de res do cam po pro gres sis ta do
Bra sil e do mun do. “Ir além do Lu lis mo é ir com Lu la”, pre gou.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, des con ver san do so bre as elei ções
pre si den ci ais, so bre as quais, po rém, ele tra ba lha dia e noi te.

 
En tre vis ta do on tem pe lo jor na lis ta Clo vis Ca ba lau (TV

Mi ran te), o se na dor Ro ber to Ro cha saiu pe la tan gen te
quan do foi in ter pe la do so bre a pré-can di da tu ra do de- 

pu ta do es ta du al do PSDB, de pu ta do Wel ling ton do
Cur so, à pre fei tu ra de São Luís.

 
Sem di zer sim ou não so bre a ba ti da do mar te lo do

PSDB no pro je to de Wel ling ton do Cur so, Ro ber to Ro- 
cha, que man da no Par ti do no Ma ra nhão, saiu na de- 

fe sa do can di da to Edu ar do Brai de (Po de mos), lí der das
pes qui sas na ca pi tal.

 
Em am pla re por ta gem   o jor nal O Glo bo re su me o ce ná- 

rio elei to ral de São Luís: “Em cri se, clã Sarney se apro- 
xi ma do bol so na ris mo”. Ex pli cas que, di an te da fra- 

que za do sar neís mo, a op ção é op tar Edu ar do Brai de,
cu jo par ti do, Po de mos, apoia Bol so na ro na Câ ma ra

O MDB es tá nu ma si nu ca de bi co so bre as elei ções de no vem- 
bro. Quem man da no Par ti do é Ro se a na Sarney, em bo ra com a
pre si dên cia re gi o nal com o se na dor João Al ber to. O par ti do não
tem can di da to a pre fei to e nem sa be com qual fa rá ali an ças.

 Hil do Ro cha es tá ti ri ri ca com o MDB do Ma ra nhão. Acha João
Al ber to cen tra li za dor, não ar re da o pé do co man do da le gen da,
com o de pu ta do es ta du al Ro ber to Cos ta. Ho je, tu do que Al ber to
quer mes mo é ser ve re a dor em Ba ca bal, sua ter ra na tal

São Luís, terça-feira, 18 de agosto de 2020
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Ação conjunta de vários órgãos foi intensificada neste fim de semana na orla marítima
de São Luís e deve prosseguir pelos próximos dias

ORLA MARÍTIMA

Operação contra
aglomeração nas praias
PATRÍCIA CUNHA

O
fim de se ma na foi de in ten- 
si fi ca ção de fis ca li za ção nas 
prai as da or la ma rí ti ma da 
ca pi tal pa ra coi bir o abu so e 

a ocor rên cia de ilí ci tos. Ba ti za da de 
Ope ra ção Har pó cra tes (uma re fe rên- 
cia ao Deus do si lên cio na mi to lo gia 
gre ga), a ação acon te ceu no do min go, 
16, re a li za da pe lo Mi nis té rio Pú bli co 
Es ta du al e Sis te ma Se gu ran ça Pú bli ca 
do Ma ra nhão.

De acor do com a Po lí cia Mi li tar, 
du ran te a ope ra ção fo ram apre en di- 
dos se te veí cu los e os seus con du to res 
fo ram con du zi dos à de le ga cia de po lí- 
cia por cau sa rem po lui ção so no ra.

Além des ses veí cu los que es ta vam 
cau san do po lui ção so no ra, um foi au- 
tu a do um que não es ta va com as pla- 
cas obri ga tó ri as, di fi cul tan do a iden ti- 
fi ca ção do veí cu lo. Uma ou tra pes soa, 
que acom pa nha va um dos con du to- 
res de veí cu lo apre en di do, foi con du- 
zi da por de sa ca to à au to ri da de.

OPERAÇÃO HARPÓCRATES FOI DEFLAGRADA NA TARDE DO ÚLTIMO DOMINGO NA ILHA

Se gun do in for mou o ma jor Clo do- 
al do Sil va, Co man dan te do 8º BPM, 
es sas pes so as fo ram con du zi das ao 
pos to da Po lí cia mon ta do no Par que 
do Bom Me ni no, on de fun ci o na va a 
Pro cu ra do ria de Jus ti ça. Por ser um 
cri me afi an çá vel, eles pa ga ram fi an ça 
e fo ram li be ra dos em se gui da.

Di an te das ocor rên ci as que tem ha- 
vi do nas prai as da Gran de São Luís, a 
PM dis se que vai pros se guir com as 
ope ra ções di re ci o na das às prai as do 
Olho d’Água, Meio e Ara ça gi, vi san do 
coi bir tais ir re gu la ri da des. “A gen te vai 
con ti nu ar com es sa Ope ra ção pa ra 
coi bir es ses abu sos e con se quen te- 
men te, es ta re mos evi tan do a aglo me- 
ra ção de pes so as que se for ma cau sa- 
da pe lo vo lu me de som al to nes ses lo- 
cais. Es se é o in tui to”, dis se o ma jor.

Par ti ci pa ram da ope ra ção di ver sos 
ór gãos pú bli cos co mo: o Mi nis té rio 
Pú bli co Es ta du al, Po lí cia Ci vil, Cor po 

de Bom bei ros, SMTT e SE TAN/Ri ba- 
mar. A Po lí cia Mi li tar par ti ci pou sob o 
co man do do ma jor Clo do al do, Co- 
man dan te do 8º BPM, e com o apoio 
de po li ci ais do 9º BPM, 20º BPM, 1ª 
USC, ser vi ço de in te li gên cia da PM-
MA, do Co man do de Po li ci a men to Es-
pe ci a li za do e Co man do de Mis sões 
Es pe ci ais.

Ao to do par ti ci pa ram da ope ra ção 
57 po li ci ais mi li ta res e ci vis, além dos 
agen tes de trân si to e bom bei ros, o Mi-
nis té rio Pú bli co Es ta du al foi re pre-
sen ta do pe lo pro mo tor Clau dio Gui- 
ma rães.

Em re por ta gem pu bli ca da no úl ti- 
mo do min go nes te jor nal, abor da mos 
es sa ques tão da im pru dên cia de mui- 
tas pes so as em fa ze rem aglo me ra ção 
em um mo men to em que a pan de mia 
do no vo co ro na ví rus ain da não aca- 
bou.

Milhares de pessoas no Centro Histórico

Na úl ti ma sex ta-fei ra, dia 14 de
agos to, a Praia Gran de, no Cen tro His- 
tó ri co, foi pal co no va men te da pre- 
sen ça de mi lha res de pes so as que des- 
pre za ram o dis tan ci a men to e o uso de
más ca ras.

A Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca
do Ma ra nhão (SSP-MA) in for mou que
a Po lí cia Mi li tar e o Cor po de Bom bei- 
ros es tão in ten si fi can do as ope ra ções
de com ba te às aglo me ra ções, prin ci- 
pal men te na Gran de Ilha. As ações
são re a li za das em es ta be le ci men tos
co mer ci ais, en tre os quais, con ve ni- 
ên ci as, ba res, pos tos de com bus tí veis
e tam bém na or la.

Res sal ta-se que o uso da más ca ra
em lo cais pú bli cos e pri va dos de uso
co le ti vo e am bi en tes de li vre aces so
em to do o es ta do, é obri ga tó rio no
Ma ra nhão des de 23 de abril, se gun do
o de cre to es ta du al 35746, co mo me di- 
da não far ma co ló gi ca des ti na da a
con tri buir pa ra a con ten ção e pre ven- 

ção da co vid-19, in fec ção hu ma na
cau sa da pe lo Co ro na ví rus (SARS –
CoV-2).

LU CAS PRA ZE RES

WAL BER OLI VEI RA

MARANHÃO

Jovem é presa com mais
de 24 kg de maconha

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL FOI RESPONSÁVEL PELA PRISÃO

No co me ço da tar de do úl ti mo do min go (16), uma jo- 
vem de 18 anos foi pre sa por trans por tar 24,260 kg de
ma co nha, den tro de três ma las. A pri são acon te ceu após
o car ro que ela es ta va ser abor da do em Pe ri to ró, ci da de
dis tan te cer ca de 287 km da ca pi tal ma ra nhen se.

Se gun do in for ma ções da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
(PRF), a jo vem es ta va em um veí cu lo que fa zia ser vi ço de
tá xi-lo ta ção, que foi abor da do pe la equi pe da PRF. O car- 
ro ha via aca ba do de sair do Ter mi nal Ro do viá rio, da ci- 
da de de Pe ri to ró.

Ain da de acor do com a PRF, as três ma las fa zi am par te
das ba ga gens da pas sa gei ra que te ria con tra ta do o veí- 
cu lo de lo ta ção pa ra trans por tá-la até a ci da de de Co ro- 
a tá, pe lo va lor de R$ 150.

Du ran te a abor da gem, ela in for mou que ti nha co nhe- 
ci men to de que o ma te ri al que trans por ta va era en tor- 
pe cen te e que foi re cru ta da em São Jo sé do Rio Pre to, in- 
te ri or de São Pau lo, pa ra trans por tar o pro du to até Co ro- 
a tá.

A jo vem vai res pon der pe lo cri me de trá fi co de en tor- 
pe cen tes.

INVESTIGAÇÃO

Vereadora é
queimada com água
quente

A VEREADORA TEVE O CORPO E ROSTO QUEIMADOS

Foi ini ci a do um inqué ri to pe la Po lí cia Ci vil pa ra in- 
ves ti ga ção do ca so que en vol veu a ve re a do ra Li o ne te
Sil va Araú jo Co e lho (PTC), co nhe ci da po pu lar men te co- 
mo “Du du Co e lho”, de 32 anos, no mu ni cí pio de Pe ri to- 
ró, a 287 km de São Luís. Ela te ve par te do cor po quei ma- 
do com água quen te pe lo ma ri do, o ex-ve re a dor An dré
Co e lho, du ran te um de sen ten di men to.

Se gun do o de le ga do Fran cis co Fon te ne le, o bo le tim
de ocor rên cia foi re gis tra do pe la ve re a do ra na úl ti ma
sex ta-fei ra (14), e que fo ram so li ci ta das me di das pro te- 
ti vas de ur gên cia em fa vor de la. De acor do com o de le- 
ga do, o sus pei to não foi pre so de vi do o pra zo de fla gran- 
te já ter si do trans cor ri do na ho ra do B.O.

De pen den do do an da men to das in ves ti ga ções e in- 
for ma ções le van ta das no inqué ri to, o ex-ve re a dor po de
ser in di ci a do pe los cri mes de le são cor po ral ou até ten- 
ta ti va de fe mi ni cí dio, se gun do o de le ga do. De acor do
com a ví ti ma, o agres sor já che gou a ame a ça-la de mor- 
te.

Em um áu dio que cir cu la nas re des so ci ais, o sus pei to
con ta que des co briu um ca so ex tra con ju gal pe la par te
da ve re a do ra, que, se gun do ele, man ti nha há mais de
um ano, com um ho mem na ci da de de Ca pin zal do Nor- 
te. Nos áu di os ele con fes sa ter jo ga do água quen te du- 
ran te a dis cus são. Ao ten tar se jus ti fi car, ele dis se que
não de via ter co me ti do tal ato “Não era pa ra eu ter fei to
is so. Era pa ra ter lar ga do, man da do em bo ra”.

São Luís, terça-feira, 18 de agosto de 2020
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Com excelentes vencimentos, Prefeitura de Barra do Corda abre concurso com 320
oportunidades de trabalho. Aprovados terão atuação na zona rural e urbana da cidade

• Fun da men tal: Au xi li ar de Ser vi ços
Ge rais (15); Co vei ro (2); Mo ni tor de
Apoio ao Trans por te Es co lar (8); Mo -
ni tor de Trans por te Es co lar (5); Mo to -
ris ta (6); Pe drei ro (4); Ser ven te de Pe -
drei ro (6); Vi gia Zo na Ru ral (20); Vi gia
Zo na Ur ba na (15);
• Mé dio: Agen te Ad mi nis tra ti vo (15);
Agen te de Por ta ria (4); Au xi li ar Te ra -
pêu ti co (40); Bom bei ro Ci vil (3); Ele -
tri cis ta (4); Fis cal Am bi en tal (2); Fis cal
de Obras e Pos tu ras (2); Fis cal de Tri -
bu tos (2); Guar da Mu ni ci pal (3); In tér -
pre te de Li bras (6); Pro fes sor de Edu -
ca ção In fan til; Pro fes sor de Edu ca ção
In fan til In dí ge na (7); Téc ni co em Agri -
men su ra (2); Téc ni co em Edi fi ca ções
(2); Téc ni co em Ele tri ci da de (2); Téc -
ni co em En fer ma gem (20); Téc ni co
em Hi dráu li ca (2); Téc ni co em In for -
má ti ca (2); Téc ni co em Me câ ni ca (2);
Téc ni co em Quí mi ca (2); Téc ni co em
Ra di o lo gia (3); Téc ni co em Se gu ran ça
do Tra ba lho (2); Téc ni co em Ope ra dor

de Car re ga dei ra (1); Téc ni co Ope ra -
dor de Mo to ni ve la do ra (1); Téc ni co
Ope ra dor de Re tro es ca va dei ra (1);
• Su pe ri or: Ana lis ta Am bi en tal (1);
Ar qui te to (2); As sis ten te So ci al (6); Ci -
rur gião-Den tis ta Ge ral (3); Co or de na -
dor Pe da gó gi co (8); Edu ca dor Fí si co
(2); En fer mei ro (15); En fer mei ro Obs -
te tra (2); En ge nhei ro Agrô no mo (2);
En ge nhei ro Ci vil (2); En ge nhei ro Ele -
tri cis ta (2); Fi si o te ra peu ta (2); Fo no -
au dió lo go (5); Mé di co Anes te sis ta (2);
Mé di co Ci rur gião-Ge ral (2); Mé di co
Clí ni co Ge ral (2); Mé di co Obs te tra (1);
Mé di co Or to pe dis ta (2); Mé di co Pe di -
a tra (2); Mé di co Psi qui a tra (2); Nu tri -
ci o nis ta (2); Pe ri to Am bi en tal (1); Pro -
fes sor de Aten di men to Edu ca ci o nal
Es pe ci a li za do (18); Pro fes sor de Brai le
(4); Pro fes sor de Li bras (6); Psi có lo go
(5); Psi co pe da go go (4) e Te ra peu ta
Ocu pa ci o nal (4).
Va le res sal tar que al gu mas das va gas
ci ta das aci ma são pa ra pro fis si o nais
que se en qua drem nos re qui si tos es -
pe ci fi ca dos no edi tal.

Jor na da e sa lá ri os

Ins cri ção

Se le ção

Va li da de

En ten da o ca so

BARRA DO CORDA

320 vagas e salários
de até R$ 8 mil

C
om ins cri ções aber tas até o
dia 31 de agos to, a Pre fei tu ra
de Bar ra do Cor da ofer ta 320
va gas de em pre go em con- 

cur so pú bli co. Os apro va dos te rão
atu a ção na zo na ru ral e ur ba na da ci- 
da de.

Pa ra par ti ci par, é ne ces sá rio que os
can di da tos te nham en si no fun da- 
men tal, mé dio/téc ni co/ma gis té rio,
su pe ri or, es pe ci a li za ção, re si dên cia
mé di ca, re gis tro no con se lho de clas- 
se, CNH ca te go ria “D”, cur so na área
de atu a ção, ida de mí ni ma de 18 anos,
e 21 anos pa ra o car go de mo to ris ta de
trans por te es co lar, es te jam em dia
com as obri ga ções elei to rais e mi li ta- 
res, en tre ou tros.

Há opor tu ni da des dis po ní veis pa ra
os se guin tes car gos e su as res pec ti vas
es co la ri da des mí ni mas:

Sob jor na da de tra ba lho de 20 a 40
ho ras se ma nais, os pro fis si o nais re ce- 
be rão sa lá rio ba se men sal que va ria
de R$ 1.045 a R$ 8.000.

Me di an te ao pa ga men to de ta xa
que va ria de R$ 80 a R$ 120, os in te res- 
sa dos po de rão se ins cre ver até às
23h59 do dia 31 de agos to de 2020, ex- 
clu si va men te via in ter net, no si te do
Ins ti tu to Le ga tus. A isen ção de ve ser
so li ci ta da até o dia 8 de agos to de
2020.

Co mo mé to do de se le ção, se rá re a- 

li za da pro va ob je ti va, com pos ta por
ques tões de lín gua por tu gue sa, ra ci o- 
cí nio ló gi co ma te má ti co, no ções de
in for má ti ca, co nhe ci men tos pe da gó-
gi cos, atu a li da des, co nhe ci men tos es- 
pe cí fi cos e lo cais. Tam bém ha ve rá
pro va de tí tu los.

Es tá pre vis to o dia 25 de ou tu bro de
2020 pa ra apli ca ção da pro va ob je ti va.
Ca so ha ja em pa te, a pre fe rên cia se rá
da da ao can di da to que ti ver ida de
igual ou su pe ri or a 60 anos, até o úl ti-
mo dia de ins cri ção, nos ter mos do ar-
ti go 27, pa rá gra fo úni co, do Es ta tu to
do Ido so.

O pra zo de va li da de do pre sen te
Con cur so Pú bli co se rá de dois anos,
con ta dos da ho mo lo ga ção do re sul ta- 
do fi nal, com pos si bi li da de de pror ro- 
ga ção por igual pe río do, a cri té rio da
Pre fei tu ra.

DUPLO FEMINICÍDIO

Suspeitos são indiciados pela morte de mãe e filha

GRAÇA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, 57 ANOS, E TALITA DE OLIVEIRA FRISEIRO, 27 ANOS, FORAM MORTAS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2020

Três sus pei tos de pla ne jar e as sas si- 
nar mãe e fi lha fo ram in di ci a dos no
úl ti mo fim de se ma na. 

De acor do com a de le ga da Vi vi a ne
Fon te nel le, res pon sá vel pe lo ca so,
eles res pon de rão pe la acu sa ção de
du plo fe mi ni cí dio.

Gra ça Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra, 57
anos e Ta li ta de Oli vei ra Fri sei ro, de 27
anos, fo ram as sas si na das no mês de
ju nho, no bair ro Quin tas do Ca lhau,
em São Luís.

Após in ves ti ga ções foi con cluí do
que o ex-ma ri do da em pre sá ria foi o
man dan te do cri me. Além dis so, con- 
tra tou um mes tre de obras que tra ba- 
lha va pró xi mo a ca sa das ví ti mas pa ra
re a li zar o cri me. Já es se úl ti mo, con- 
tra tou um ter cei ro ho mem que re a li- 
zou o as sas si na to.

Ain da de acor do com a de le ga da, os
três sus pei tos, que cum pri am pri são
tem po rá ria, ti ve ram a pri são pre ven- 
ti va de cre ta da e o inqué ri to se gue em
fa se de con clu são. “Es ta mos na fa se
de con clu são do inqué ri to, com o in- 
di ci a men to dos três sus pei tos, de ven- 
do fi na li zar tu do nos pró xi mos di as.
En tão, en ca mi nha re mos à Jus ti ça pa- 
ra que o Mi nis té rio Pú bli co pos sa ofe- 
re cer a de nún cia. E, no de cor rer des se
pro ces so, os três ele men tos irão res- 
pon der pe lo cri me pre sos”, de cla rou a
de le ga da.

Os cor pos de Gra ça Ma ria Pe rei ra
de Oli vei ra, de 57 anos, e Ta li ta de Oli- 
vei ra Fri sei ro, de 27 anos, fo ram en- 
con tra dos en ro la dos em um len çol

den tro um veí cu lo, na ga ra gem da ca- 
sa das ví ti mas, no dia 7 de ju nho.

O ex-ma ri do do em pre sá rio é
apon ta do co mo man dan te do cri me,
foi pre so em Im pe ra triz, in te ri or do
Ma ra nhão. Os ou tros dois sus pei tos
do cri me, apon ta dos co mo in ter me di-
a dor e exe cu tor, fo ram pre sos em São
Luís.

Um dos sus pei tos era che fe da obra
que es ta va sen do re a li za da ao la do da
ca sa das ví ti mas e agiu co mo um in- 
ter me di a dor en tre o man dan te, o ex-
ma ri do da em pre sá ria e o exe cu tor do
cri me.

O sus pei to de exe cu tar o cri me, foi
en con tra do gra ças a lo ca li za ção de
um ce lu lar que ha via si do rou ba do no
dia do as sas si na to e ven di do di as de- 
pois.

SÃO LUÍS

Confira as vagas de
emprego disponíveis

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Con fi ra as opor tu ni da des de em pre go es tão dis po ní- 
veis em to da ca pi tal ma ra nhen se. Ve ja as va gas:

Es ta gio em di rei to – Dis po ni bi li da de pa ra o tur no
ves per ti no, es tá gio re mu ne ra do. In te res sa dos man dar
cur rí cu lo pa ra  e-mail: karynelle@jo si val do lo pes.com.br

Co or de na dor pe da gó gi co e mu si co te ra peu ta – Am- 
bos com ex pe ri ên ci as nas áre as de atu a ção na qual se
pre ten de atu ar. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: cur ri cu los con ta todt@gmail.com

Es tá gio em TI – Dis po ni bi li da de no tur no ma tu ti no.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: estagiolegal2020@gmail.com

Téc ni co de ma nu ten ção – En si no téc ni co com ple to
em ele tro me câ ni ca, ex pe ri ên cia de no mí ni mo 6 me ses,
dis po ni bi li da de pa ra vi a gens. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: seletivorh6@gmail.com

As sis ten te de Mar ke ting – Cur san do su pe ri or em de- 
sign, pu bli ci da de e pro pa gan da ou co mu ni ca ção so ci al,
pa co te ado be/co rel draw, ge ren ci a men to de pla ta for- 
mas Mlab, word press, go o gle ads e fa ce bo ok ads. In te- 
res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
recrutadirdetalentos20@gmail.com

Ge ren te co mer ci al – Su pe ri or com ple to ou em an da- 
men to das áre as de ad mi nis tra ção, eco no mia, en ge nha- 
ri as, pu bli ci da de ou afins. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: fon te de ta len- 
tus@rhf.com.br

Ser vi ços ge rais hos pi ta lar – Com ex pe ri ên cia. In te- 
res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh- 
med mar@gmail.com

Es tá gio em ar qui te tu ra – Cur san do o 7° pe río do, ex- 
pe ri ên cia em Au to cad, Sket chup, de se já vel Pro mob. In- 
te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
rh por ti le@gmail.com

Gar çom pa ra res tau ran te – Com ex pe ri ên cia na área.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: prai a res tau ran te@gmail.com

CALENDÁRIO 2020/2021

Pagamento de abono
salarial é iniciado

MAIS DE 736 MIL TRABALHADORES TEM DIREITO AO SAQUE 

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral ini cia ho je, ter ça-fei ra
(18), o pa ga men to do Abo no Sa la ri al ca len dá rio
2020/2021 pa ra os tra ba lha do res nas ci dos em agos to
que ain da não re ce be ram por meio de cré di to em con ta.

Os va lo res po dem ser sa ca dos com o Car tão do Ci da- 
dão e se nha nos ter mi nais de au to a ten di men to, uni da- 
des lo té ri cas e nos Cor res pon den tes Cai xa Aqui, bem
co mo nas agên ci as. Mais de 736 mil tra ba lha do res nas- 
ci dos em agos to tem di rei to ao sa que do be ne fí cio, to ta- 
li zan do cer ca de R$ 568 mi lhões em re cur sos dis po ni bi- 
li za dos. O va lor do Abo no Sa la ri al va ria de R$ 88 a R$
1.045, de acor do com a quan ti da de de me ses tra ba lha- 
dos du ran te o ano-ba se 2019.

O sa que po de ser re a li za do até 30 de ju nho de 2021.
Em to do o ca len dá rio, a Cai xa irá dis po ni bi li zar R$ 15,8
bi lhões pa ra 20,5 mi lhões tra ba lha do res.

Quem tem di rei to?
Tem di rei to ao be ne fí cio o tra ba lha dor ins cri to no PIS

há pe lo me nos cin co anos e que te nha tra ba lha do for- 
mal men te por pe lo me nos 30 di as em 2019, com re mu- 
ne ra ção men sal mé dia de até dois sa lá ri os mí ni mos.
Tam bém é ne ces sá rio que os da dos te nham si do in for- 
ma dos cor re ta men te pe lo em pre ga dor na Re la ção Anu- 
al de In for ma ções So ci ais (RAIS) ou eSo ci al, con for me
ca te go ria da em pre sa.

Re ce bem o Abo no Sa la ri al na Cai xa os tra ba lha do res
vin cu la dos a en ti da des e em pre sas pri va das. As pes so as
que tra ba lham no se tor pú bli co pos su em ins cri ção PA- 
SEP e re ce bem o be ne fí cio no Ban co do Bra sil.

Abo no Sa la ri al 2019/2020
Cer ca de dois mi lhões de tra ba lha do res que não re a li- 

za ram o sa que do Abo no Sa la ri al do ca len dá rio an te ri or,
fi na li za do em 29 de maio des te ano, ain da po dem sa car
os va lo res. O pra zo vai até 30 de ju nho de 2021.O sa que
po de ser re a li za do nos ca nais de aten di men to com car- 
tão e Se nha Ci da dão, ou nas agên ci as da Cai xa.

São Luís, terça-feira, 18 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/


Operação Harpócrates apreende sete veículos na Praia do
Meio
Por Daniel Matos • segunda-feira, 17 de agosto de 2020

Carro com sistema de som produz ruídos acima do permitido por lei

Coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, a Operação Harpócrates (Deus do silêncio na mitologia grega),
realizada nas praias do Olho D’Água, Meio e Araçagi, nos limites de São Luís e São José de Ribamar, na tarde e
noite deste domingo, 16, apreendeu sete veículos por estarem provocando poluição sonora no litoral das referidas
cidades.

Os proprietários foram presos em flagrante e liberados após o pagamento de fiança de R$ 5 mil. Todos vão
responder processo pelos crimes cometidos. Devido à poluição sonora, que é crime ambiental, os donos foram
ainda multados. Os veículos foram liberados posteriormente, mas os equipamentos de som permanecem
custodiados no Ministério Público. Na ocasião, um cidadão foi preso por desacato a agente público.

A mobilização teve início às 16h e foi encerrada às 3h da madrugada da segunda-feira, 17. Além de membros do
Ministério Público, a Harpócrates contou com mais de 80 agentes públicos das polícias Civil e Militar, Corpo de
Bombeiros, Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte (de São Luís e de São José de Ribamar) e Instituto de
Criminalística do Maranhão (Icrim).

  0 comentário
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por Jorge Aragão
17 ago 2020

Operação Harpócrates apreende sete
veículos na Praia do Meio

Coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, a Operação Harpócrates (Deus do
silêncio na mitologia grega), realizada nas praias do Olho D’Água, Meio e Araçagi, nos
limites de São Luís e São José de Ribamar, na tarde e noite deste domingo, 16,
apreendeu sete veículos por estarem provocando poluição sonora no litoral das referidas
cidades.

Os proprietários foram presos em flagrante e liberados após o pagamento de fiança de R$
5 mil. Todos vão responder processo pelos crimes cometidos. Devido à poluição sonora,
que é crime ambiental, os donos foram ainda multados. Os veículos foram liberados
posteriormente, mas os equipamentos de som permanecem custodiados no Ministério
Público. Na ocasião, um cidadão foi preso por desacato a agente público.

A mobilização teve início às 16h e foi encerrada às 3h da madrugada da segunda-feira,
17. Além de membros do Ministério Público, a Harpócrates contou com mais de 80
agentes públicos das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais
de Trânsito e Transporte (de São Luís e de São José de Ribamar) e Instituto de
Criminalística do Maranhão (Icrim).

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/17/operacao-harpocrates-apreende-sete-veiculos-na-praia-do-meio/
https://twitter.com/share?url=https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/17/operacao-harpocrates-apreende-sete-veiculos-na-praia-do-meio/&text=Opera%C3%A7%C3%A3o%20Harp%C3%B3crates%20apreende%20sete%20ve%C3%ADculos%20na%20Praia%20do%20Meio
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/17/operacao-harpocrates-apreende-sete-veiculos-na-praia-do-meio/
https://plus.google.com/share?url=https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/17/operacao-harpocrates-apreende-sete-veiculos-na-praia-do-meio/
https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/08/17/operacao-harpocrates-apreende-sete-veiculos-na-praia-do-meio/#comments
https://i2.wp.com/www.blogdojorgearagao.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Captura-de-Tela-2020-08-17-a%CC%80s-17.31.21.png?ssl=1


Pelo MPMA, participaram da operação os promotores de justiça Cláudio Guimarães
(Controle externo da Atividade Policial) e Fernando Barreto (Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural).

A Operação Harpócrates também teve a finalidade de combater o tráfico de drogas e a
venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos nas praias. “O nosso objetivo foi coibir
poluição sonora automotiva, o tráfego irregular de veículos no litoral da ilha e outras
atividades ilegais relacionadas a estes crimes”, completou Cláudio Guimarães.

A operação vai continuar por tempo indeterminado, onde houver a incidência de crimes e
irregularidades na orla dos municípios que formam a ilha de São Luís.



Operação Harpócrates apreende sete veículos
na Praia do Meio
Publicado em 17 de agosto de 2020

Coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, a Operação Harpócrates (Deus do silêncio na mitologia grega),
realizada nas praias do Olho D’Água, Meio e Araçagi, nos limites de São Luís e São José de Ribamar, na tarde e noite
deste domingo, 16, apreendeu sete veículos por estarem provocando poluição sonora no litoral das referidas cidades.

Os proprietários foram presos em flagrante e liberados após o pagamento de fiança de R$ 5 mil. Todos vão responder
processo pelos crimes cometidos. Devido à poluição sonora, que é crime ambiental, os donos foram ainda multados. Os
veículos foram liberados posteriormente, mas os equipamentos de som permanecem custodiados no Ministério Público.
Na ocasião, um cidadão foi preso por desacato a agente público.

A mobilização teve início às 16h e foi encerrada às 3h da madrugada da segunda-feira, 17. Além de membros do
Ministério Público, a Harpócrates contou com mais de 80 agentes públicos das polícias Civil e Militar, Corpo de
Bombeiros, Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte (de São Luís e de São José de Ribamar) e Instituto de
Criminalística do Maranhão (Icrim).

Pelo MPMA, participaram da operação os promotores de justiça Cláudio Guimarães (Controle externo da Atividade
Policial) e Fernando Barreto (Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural).

A Operação Harpócrates também teve a finalidade de combater o tráfico de drogas e a venda de bebidas alcoólicas a
menores de 18 anos nas praias. “O nosso objetivo foi coibir poluição sonora automotiva, o tráfego irregular de veículos no
litoral da ilha e outras atividades ilegais relacionadas a estes crimes”, completou Cláudio Guimarães.

https://www.glaucioericeira.com.br/2020/08/operacao-harpocrates-apreende-sete-veiculos-na-praia-do-meio/
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A operação vai continuar por tempo indeterminado, onde houver a incidência de crimes e irregularidades na orla dos
municípios que formam a ilha de São Luís.



S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  T E R Ç A - F E I R A  |  1 8  D E  A G O S T O  |  A N O  L X I X  |  N º  2 6 . 8 5 6   |  R $  2 , 0 0

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

L O U V A D O  S E J A  D E U S

A
S

S
I

N
A

T
U

R
A

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Procon/MA multa 
lojas de materiais
de construção
por aumento 
injustificado
de preços

Itaqui entre
os portos
com melhor 
desempenho
ambiental
do Brasil

TCU identifica
90 mil beneficiários
irregulares do auxílio 
emergencial
de preservação
do emprego

Cotação – Comercial C. R$ 5,495 | V. R$ 5,4959 – Turismo C. R$ 5,47 V. R$ 5,81 – Euro C. R$ 6,527 V. R$ 6,530 - Libra C. R$ 6,5272 | V. R$ 6,5305 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Baixamar   – 0:14 0,8 m  1ª  – Preamar  – 6:13 5,8 m | 2ª Baixamar   –112:42 0,4 m | 2ª  – Preamar   -18:43 5,6 m
Loteria – Quina – 5342 (17/08/2020) –09-17-39-55-69| Lotofácil –2013 (17/08/2020)  01-02-04-07-08-10-11-14-16-19-20-21-23-24-25| 

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

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

PÁG. 2

Eletricitários de todo o Brasil apresentam a
Flávio Dino pauta sobre soberania  energética

PÁG. 11 PÁG. 9 INFORME JP – PÁG. 3PÁG. 4

Deputado do
MA se manifesta
contra proposta 
do governo
de fatiamento 
da Caixa

Sete veículos foram apreendidos e seus proprietários presos durante uma operação coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, na noite de domingo, na Praia do Meio. Eles estavam 
provocando poluição sonora. Os proprietários foram autuados em flagrante e liberados após o pagamento de fiança de R$ 5 mil. Todos vão responder processo pelos crimes cometidos. 

PÁG. 5

SETE VEÍCULOS 
SÃO APREENDIDOS
E PROPRIETÁRIOS 
PRESOS DURANTE
OPERAÇÃO NA 
PRAIA DO MEIO Ação do Ministério Público estadual resultou em apreensão de veículos e prisão de 

proprietários dos carros

Deputados podem 
votar projeto que 
aumenta as penas 
para quem desviar 
recursos de ações 
contra coronavírus
O Projeto de Lei 1485/2020, que aumenta as 
penas de vários tipos de crimes ligados ao desvio 
de recursos direcionados ao combate do novo 
coronavírus no País é um dos itens da pauta de 
votações do Plenário virtual da Câmara dos Deputados 
desta semana. A matéria que propõe mudanças 
no Código Penal poderá ser votada hoje, 18. 

PÁG. 7

Flávio Dino defende 
ideia de uma Lei de 
Responsabilidade 
Social

    INFORME JP – PÁG. 3

Prefeito Nagib lidera todos os cenários da JPesquisa em Codó

JPesquisa
mostra 
liderança
de Francisco
Nagib em Codó
A disputa eleitoral em Codó, segundo pesquisa 
do instituto JPesquisa, seria vencida pelo atual 
prefeito da cidade, Francisco Nagib (PDT), 
se as eleições fossem hoje. O JPesquisa ouviu 
400 eleitores nos dias 11 a 13 de agosto. 

PÁG. 3

Após acordo, parecer que concede ajuda
de R$ 4 bilhões ao serviço de transporte
coletivo deverá ser votado pela Câmara

PÁG. 2
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LUCIENE VIEIRA

Várias rodovias federais, em diversos 
municípios do Maranhão, foram 
alvo da Operação Tamoio IV, da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
entre sexta-feira (14) e domingo 
(16). O objetivo foi “incrementar 
o enfrentamento qualificado à 
criminalidade e o aumento de 
percepção de segurança nas rodovias 
federais e áreas de interesse na União, 
a fim de reprimir o movimento de 
organizações criminosas que utilizam 
as BRs para transporte de ilícitos”. 
De acordo com a PRF, nos três dias 
da Operação Tamoio IV, foram 
registradas 16 ocorrências policiais. 
Uma pessoa foi presa por tráfico de 
drogas. Além disso, sete caminhões 
foram apreendidos transportando 
madeira irregular, e quatro veículos 
com ocorrência de roubo ou furto 
foram recuperados. São eles um 
Fiat Pálio, uma motocicleta Honda 
Pop 100, duas Honda Pop CG 150. 
Houve ainda a apreensão de um 
veículo adulterado. E, mais duas 
pessoas foram levadas à delegacia, 
uma por dirigir alcoolizada, e a outra 
por entregar o seu veículo para uma 
pessoa não habilitada dirigir.  
OUTRAS AÇÕES DA 
OPERAÇÃO TAMOIO 
No dia 30 de maio de 2020, na 
Unidade Operacional da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) em São 
Luís, por meio da Operação Tamoio, 
encontrou R$ 57 mil em espécie, 
junto com 3,3 kg de cocaína em pó, 
escondido no airbag do carona de um 
Fiat Siena, cor prata, que havia sido 
abandonado, no km 93 da BR-135, 
município de Itapecuru-Mirim, e 
foi levado por um guincho para a 
Unidade Operacional da PRF de 
Pedrinhas.

Operação Tamoio

PRF deflagra a quarta etapa nas 
rodovias que passam pelo Maranhão 
Uma pessoa foi presa por tráfico de drogas e sete caminhões apreendidos transportando madeira irregular  

Jovem presa com 24 quilos de maconha em Peritoró  

Tabletes de maconha foram encontrados em três malas, que já 
estavam em um táxi-lotação

Ainda como parte da Operação 
Tamoio IV, por volta do meio-dia 
de domingo (16), uma jovem de 
18 anos, identificada como Talia 

Ádila Alves da Silva, que viajava 
em um ônibus interestadual, foi 
presa pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) transportando 24 

kg de maconha. 
Segundo a PRF, a prisão ocorreu 
próximo ao Terminal Rodoviário 
de Peritoró. A polícia abordou 
o veículo Prisma, que fazia 
serviço de lotação, e nele foram 
encontradas três malas com 22 
tabletes de maconha, pesando o 
total de 24,260 kg.  
Segundo a PRF, as malas faziam 
parte das bagagens da passageira, 
que teria contratado o veículo de 
lotação para transportá-la até a 
cidade de Coroatá, por R$ 150. 
A jovem teria informado saber 
que o material transportado por 
ela se tratava de entorpecente, e 
que havia sido contratada para 
transportar a droga de São José 
do Rio Preto até Coroatá. A 
jovem foi autuada por tráfico de 
entorpecentes.   

Caminhões flagrados transportando madeira irregular, durante o final de semana nas BRs que passam 
pelo Maranhão

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Coordenada pelo Ministério 
Público do Maranhão, a Operação 
Harpócrates (Deus do Silêncio 
na mitologia grega), realizada 
nas praias do Olho d’Água, Meio 
e Araçagi, nos limites de São 
Luís e São José de Ribamar, na 
tarde e noite de domingo (16), 
apreendeu sete veículos por estarem 
provocando poluição sonora no 
litoral das referidas cidades.
Os proprietários foram presos 
em flagrante e liberados após o 
pagamento de fiança de R$ 5 mil. 
Todos vão responder processo 
pelos crimes cometidos. Devido 
à poluição sonora, que é crime 
ambiental, os donos foram ainda 
multados. Os veículos foram 
liberados posteriormente, mas os 
equipamentos de som permanecem 
custodiados no Ministério Público. 
Na ocasião, um cidadão foi preso 

por desacato a agente público.
A mobilização teve início às 16h e 
foi encerrada às 3h da madrugada 

dessa segunda-feira (17). Além de 
membros do Ministério Público, a 
Harpócrates contou com mais de 80 

agentes públicos das polícias Civil 
e Militar, Corpo de Bombeiros, 
Secretarias Municipais de Trânsito 
e Transporte (de São Luís e de São 
José de Ribamar) e Instituto de 
Criminalística do Maranhão (Icrim).
Pelo MPMA, participaram da 
operação os promotores de justiça 
Cláudio Guimarães (Controle 
externo da Atividade Policial) e 
Fernando Barreto (Meio Ambiente, 
Urbanismo e Patrimônio Cultural).
A Operação Harpócrates também 
teve a finalidade de combater o 
tráfico de drogas e a venda de 
bebidas alcoólicas a menores 
de 18 anos nas praias. “O nosso 
objetivo foi coibir poluição sonora 
automotiva, o tráfego irregular de 
veículos no litoral da ilha e outras 
atividades ilegais relacionadas a 
estes crimes”, completou Cláudio 
Guimarães.
A operação vai continuar por 
tempo indeterminado, onde 
houver a incidência de crimes 
e irregularidades na orla dos 
municípios que formam a ilha de 
São Luís.

Operação Harpócrates apreende 
sete veículos na Praia do Meio

Operação combateu a poluição sonora provocada por veículos em 
praias de São Luís e São José de Ribamar

Com o objetivo de reduzir o número 
de acidentes e preservar vidas no 
trânsito, o Departamento Estadual 
de Trânsito do Maranhão (Detran-
MA), em parceria com a Polícia 
Militar do Maranhão (PMMA), 
por meio do Batalhão da Polícia 
Militar Rodoviária (BPRV), realizou 
ações da Operação Lei Seca, no 
final de semana, no sábado (15) e 
domingo (16), nas avenidas dos 
Holandeses e Daniel de La Touche, 
respectivamente.
De acordo com dados da Divisão de 
Estatística do Detran-MA, durante 
as duas ações realizadas no final 
de semana, foram abordados 198 
veículos e realizados 184 testes 
com o etilômetro. Houve 14 casos 
de recusa ao teste, e 12 autos foram 
lavrados a condutores que dirigiam 
sob o efeito de álcool. Outras 
autuações: 51.
Na operação de sábado (15), 
realizada na Avenida dos 
Holandeses, foram abordados 92 
veículos e realizados 81 testes 

com o etilômetro. Houve 11 casos 
de recusa ao teste; 5 condutores 
autuados por dirigirem sob efeito 
de álcool; 1 por dirigir o veículo 
sem habilitação; 1 por apresentar 
documento diferente da categoria da 
sua habilitação; 1 por dirigir veículo 
sem placa e 1 por conduzir sem 
documentação. Total de autuações: 
20.
Já na ação realizada no domingo 
(16), na Avenida Daniel de La 
Touche, 106 veículos foram 
abordados e realizados 103 testes 
do etilômetro. Houve 3 recusas 
do teste; 7 condutores autuados 
por dirigir sob o efeito de álcool; 
2 por conduzirem veículos com 
descarga livre; 3 condutores sem 
documentação; 1 condutor por 
estar com calçado impróprio; 10 
por dirigirem sem habilitação; 1 
por estar com a CNH suspensa ou 
cassada; 2 por dirigirem veículos 
sem equipamento obrigatório e 2 
por dirigirem ameaçando demais 
veículos. Total de autuações: 31.

O educador de trânsito do Detran-
MA, Jimison César Moreira, que 
coordenou as ações, destacou 
importância das blitzen na garantia 
de um trânsito mais seguro. “A Lei 
Seca é uma medida de segurança 
que o Detran-MA e a Polícia Militar 
executam de forma permanente, 
para tornar o trânsito mais seguro e 
diminuir os números de acidentes 
graves causados, principalmente, 
por condutores que dirigem sob 
efeito de álcool”, explicou.
As Operações da Lei Seca, 
realizadas pelo Detran-MA e BPRV, 
têm a participação da Coordenadoria 
de Educação para o Trânsito, e neste 
período de pandemia, seguem todos 
os protocolos de segurança sanitária. 
Os servidores do Detran-MA e os 
policiais que participam das blitzen 
usam máscara de proteção, têm 
acesso a álcool em gel e respeitam o 
distanciamento social.
SOBRE A RECUSA
As ações da Operação Lei Seca têm 
sido fundamentais na prevenção 

dos acidentes de trânsito. De 
acordo com Art. 265ª, do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), o 
condutor que for abordado na 
fiscalização, apresentando ou não 
sinais de embriaguez, e se recuse a 
fazer o teste do etilômetro, comete 
infração gravíssima e está sujeito à 
multa de até R$ 2.934,70, além do 
recolhimento da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), que pode ser 
suspensa por até um ano e o veículo 
retido até que outro condutor 
habilitado se apresente. Em caso de 
reincidência, o condutor terá que 
pagar o valor dobrado da multa. 
OUTRAS AÇÕES 
PREVENTIVAS
Além das ações da Operação 
Lei Seca, o Detran-MA também 
promove a Operação Posto 
Seguro, uma iniciativa do órgão 
que, juntamente com Procon-
MA, Vigilância Sanitária, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros, 
tem realizado fiscalizações em 
bares, restaurantes e postos 
de combustível, para coibir o 
consumo de álcool por condutores 
e a formação de aglomerações que 
favoreçam o contágio da Covid-19.

Detran-MA realiza fiscalizações da 
Operação Lei Seca no final de semana

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“É um marco para o combate à corrupção”
Ex-ministro Sergio Moro sobre o trabalho do procurador Deltan Dallagnol na Lava Jato

PODER SEM PUDOR

Governo 
desmoralizado

Conta o escritor Carlito 
Lima uma história engraçada 
envolvendo o jornalista 
Floriano Ivo Júnior, irmão 
do poeta imortal Ledo Ivo 
e assessor de Lamenha 
Filho, governador Alagoas 
nos anos 70. Um dia ele foi designado para representar o chefe 
numa exposição agrícola. O gesto irritou Nelson Costa, deputado 
patrocinador do evento e maior plantador de cana do País: “Esse 
governo está desmoralizado... mandar um assessor...”. Floriano não 
contou conversa: “Apenas o governador escolhe as solenidades para 
ir. Nas importantes ele mesmo vai, e nessas merdas ele me manda 
representá-lo...”

Atual governo é o que mais combate a corrupção
Levantamento nacional do Paraná Pesquisa mostra que 39,6% da população 
acredita que a atual administração federal do presidente Jair Bolsonaro é a que 
mais combateu a corrupção, em relação a governos anteriores. Para 29,8%, 
Bolsonaro fez igual a governantes anteriores, e 25% acreditam que o atual 
governo fez menos. Esse sentimento dispara para 47,8% na população das 
regiões Centro-Oeste e Norte.

Mesmo no Nordeste
Considerado “reduto” do PT, 
no Nordeste a maioria acredita 
que o atual governo fez mais 
que administrações anteriores no 
combate à corrupção.
Mais x menos
Para 35,3% da população 
nordestina, o governo atual 
combateu a corrupção mais que 
petistas e tucanos. Para 30,3%, foi 

menos.
População masculina
Para 44,9% dos homens, a 
percepção é de que o governo 
Bolsonaro combateu mais a 
corrupção que governos anteriores.
Dados da pesquisa
O Paraná Pesquisa ouviu 2.260 
eleitores de 242 municípios dos 26 
estados e do DF, entre 11 e 15 de 
agosto.

OAB quer aumentar diretoria para aprovar 
benesse 
É crescente a indignação no conselho federal da OAB contra manobras da 
cúpula em favor da criação de “prêmio” vitalício mensal de R$17 mil a 
um ex-funcionário já aposentado, Paulo Guimarães, conhecido por “saber 
demais”. Impressiona o quase desespero para dar a benesse. A pretensão caiu 
na diretoria, mas, inconformado com a derrota por 3x2, o grupo do presidente 
da OAB, Felipe Santa Cruz, tenta agora aumentar de 5 para 10 diretores, a fim 
de garantir maioria de votos nas decisões. 

Vida segue
Na Flórida, um dos epicentros da pandemia nos EUA, a volta às aulas já 
começou e 46% das famílias optaram por atividades presenciais. Mesas terão 
barreiras físicas, como as urnas nas eleições, e distanciamento.
Recuperação
Balanço do instituto Aço Brasil indica que a produção nacional aumentou 
21,2% e as vendas internas 9,1%, em relação a junho. Os dados, diz o estudo, 
confirmam a trajetória de recuperação do mercado interno.
Pensando bem...
...a rendição do Estado ao poder do crime organizado do Rio de Janeiro 
transitou em julgado.

Eu digo, você faz
Santa Cruz é acusado de obedecer 
ao comando Marcus Vinícius 
Furtado Coelho, ex-presidente da 
OAB de quem Guimarães foi chefe 
de gabinete
Inspiração
A pretensão do veterano ex-
funcionário é baseada na pensão 
paga a uma irmã de d. Lyda, 
secretária da OAB morta em 
atentado terrorista. 
Estranho retorno 
Extinta pelo ex-presidente da OAB 
Reginaldo de Castro, a pensão de 
d. Lyda, que faria 100 anos em 
dezembro, foi retomada depois sem 
alarde. 
Tráfico em festa 
Seria o caso de investigar o que há 
por trás do pedido para que o STF 
proibisse o uso de helicóptero na 
perseguição a bandidos, nas favelas 
do Rio. É uma antiga demanda dos 
traficantes porque lhes facilita a fuga.
Inversão de valores
O ministro Edson Fachin (STF) 
disse ontem que em 2018 o TSE 
deveria ter autorizado a candidatura 
de Lula, o ladrão, para “fortalecer 
o império da lei”. A candidatura 
foi barrada de acordo com a Lei da 
Ficha Limpa. 

Sem provas nos autos
Reproduzindo o chororô de políticos 
derrotados em 2018, Fachin falou 
em “recessão democrática” e 
“escalada autoritária” do governo 
eleito pelo voto, mas não citou 
exemplos concretos da sua 
acusação.
Passou dos limites
Ex-procurador de Defesa das 
Prerrogativas, no conselho federal 
da OAB, Charles Dias diz que 
Felipe Santa Cruz, presidente 
da Ordem, “há muito, já passou 
de todos os limites que a ética, a 
moral, e o cargo lhe impõem”
Notícia boa
O Brasil se aproxima dos 2,5 
milhões de pessoas curadas da 
Covid-19 e a média móvel de 
mortes segue tendência de queda. 
Depois de passar 57 dias acima de 
mil, caiu para 964, a menor em mais 
de dois meses.
Recorde
Segundo o Portal da Transparência 
do Registro Civil, o mês de julho 
de 2020 registrou 133.620 óbitos 
no Brasil, por todas as causas, 
e tornou-se o mês com maior 
número de mortes desde 2015. 
Quase metade dos óbitos foram por 
problemas respiratórios, incluindo 
Covid (27,7 mil).
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de 
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não 
em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, 
não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.    ROMANOS 13:12-14

AIDÊ ROCHA

Na manhã de ontem (17), o corpo 
de um homem foi encontrado por 
populares, na Rua Principal da 
Vila Maranhão – zona rural de São 
Luís. O cadáver estava dividido em 
várias partes, colocadas dentro de 
sacos, mas sem a cabeça, segundo 
informações da Polícia Civil.
Ainda conforme a Polícia Civil, o 
tronco e os membros superiores e 
inferiores da vítima estavam dentro 
de várias sacolas plásticas e de 
náilon.  De acordo com moradores 
da região, o local no qual o corpo 
foi encontrado, que fica nas 
proximidades dos trilhos da Estrada 
de Ferro Carajás, é usado como 
lixão. 
Segundo o delegado Felipe Freitas, 
da Superintendência de Homicídios 
e Proteção à pessoa (SHPP), foram 
feitas várias buscas, mas a cabeça 
não foi localizada. “As partes 
do corpo estão esquartejadas. 
Acreditamos que o sumiço da cabeça 
seja parte da ação delitiva, a fim 
de ocultar a identidade da vítima”, 
explicou. 
O corpo foi removido pelo Instituto 
Médico Legal (IML), onde serão 
realizados diversos exames para 
tentar conseguir identificar o homem. 
“As lesões são lacerantes, mas, não 

conseguimos pelo corpo estar em 
estado de decomposição saber o que 
aconteceu com essa vítima. O lixão 
foi usado para descartá-la”, pontuou 
o delegado. 
Até o momento, não há pistas sobre 
os autores e motivação do crime, que 
deve ter sido cometido, de acordo 
com a polícia, nas últimas 24 horas.  
A SHPP segue investigando o caso. 
EXECUÇÃO NO 
BAIRRO DE FÁTIMA 
Um adolescente de 17 anos, 
identificado como Luciano Santos 
Oliveira, foi executado a tiros, nessa 
segunda-feira (17).  O crime ocorreu 

na 4ª Travessa João Ferreira Filho, 
no Bairro de Fátima. 
Informações levantadas pela 
Superintendência de Homicídios e 
Proteção à pessoa (SHPP) apontam 
que três suspeitos, em um veículo 
preto, seguiram a vítima até local no 
qual ele foi executado. Os autores 
seriam membro de facção criminosa. 
A perícia do Instituto de 
Criminalística do Maranhão (Icrim) 
localizou mais de onze lesões no 
corpo do adolescente. 
A vítima que era moradora da Vila 
Conceição, no Polo Coroadinho, 
estaria passando uns dias na casa de 

uma amiga no Bairro de Fátima. 
MORTES DO 
FIM DE SEMANA
No sábado (15), um jovem, suspeito 
de tentar roubar um carro, foi morto 
a tiros. Ele foi identificado como 
Gabriel Cruz Silva, de 22 anos.   
De acordo com a PM, Gabriel 
foi atingido por uma pessoa não 
identificada quando tentava, 
juntamente com um comparsa, 
subtrair um Fiat Strada, no bairro do 
Maranhão Novo.  Ele foi alvejado 
no abdômen e o outro fugiu levando 
ao veículo. 
O suspeito foi socorrido pelo 
Serviço de Atendimento de 
Urgência e Emergência (Samu), 
e encaminhado ao Hospital 
Clementino Moura (Socorrão II), 
onde passou por procedimento 
cirúrgico, mas não resistiu aos 
ferimentos. 
Já na noite de domingo (16), o 
homicídio ocorreu dentro de uma 
residência, na Rua da Ladeira, no 
bairro do Tibiri. A vítima foi Gilmar 
Cardoso Costa, 32 anos. 
Segundo as primeiras informações, 
o homem foi atingido por cinco 
disparos de arma de fogo e morreu 
no local. Cinco pessoas teriam 
participado da ação criminosa, 
conforme a Polícia Militar. 

Corpo de homem é achado sem a 
cabeça em lixão na Vila Maranhão

O ambientalista Marinelton dos 
Santos Cruz, de 48 anos, foi 
encontrado morto por familiares, 
nessa segunda-feira (17), no bairro 
do Cruzeiro de Santa Bárbara, zona 
rural da capital maranhense. O corpo 
estava em um quarto da residência, 
que pertenceria à mãe dele. 
De acordo com levantamentos feitos 
pela Superintendência de Homicídios 
e Proteção à pessoa (SHPP), a 
vítima sofria de cirrose e teria 
vomitado bastante sangue no local, 
supostamente, em razão da doença. 
“Investigamos a possível ocorrência 
de morte natural, mas nada é 
descartado. A vitima não tinha lesões 

aparentes”, explicou o delegado 
George Marques, da SHPP. 
Em contato com o Jornal Pequeno, 
alguns amigos de Marinelton Cruz 
informaram que havia a suspeita de 
ele ter sido atingido por golpes de 
faca. Porém, o laudo oficial com a 
causa da morte do ambientalista será 
confirmado após o exame cadavérico, 
que está sendo feito pelo Instituto 
Médico Legal (IML). 
Natural de Cururupu, Marinelton 
também era pesquisador, fotógrafo, 
historiador autodidata e militante do 
PCdoB no Maranhão. Atualmente, ele 
atuava como servidor da Secretaria de 
Estado da Igualdade Racial (Seir).
Em nota, a Seir lamentou a perda 
do servidor, o qual afirmou ter 
deixado um legado na defesa do meio 
ambiente, da cultura e dos direitos da 
população negra e quilombola. (AIDÊ 
ROCHA)

Ambientalista é encontrado morto dentro 
de residência no Cruzeiro de Santa Bárbara

Marinelton Cruz foi achado 
sem vida, na casa onde morava, 
no Cruzeiro de Santa Bárbara

A Polícia Civil, por meio do 
Departamento de Feminicídio da 
Superintendência de Homicídios e 

Proteção à Pessoa (SHPP), indiciou 
os três suspeitos presos pelas mortes 
de mãe e filha, ocorrido dia 6 de 
junho deste ano, no bairro Quintas 
do Calhau. Eles responderão pelo 
crime de duplo feminicídio. 
Durante as investigações, a polícia 
identificou todos os envolvidos nos 
assassinatos de Graça Maria Pereira 
de Oliveira, de 59 anos; e da jovem 
Talita Frizeiro de Oliveira, 27. As 
duas mulheres foram encontradas 
por parentes dentro do carro, na 
garagem da casa em que moravam, 
um dia depois do crime. 
O empresário Geraldo Abade 
Souza, ex-marido de Graça, foi 
apontado como mandante pela 

Polícia Civil. Além dele, também 
foram identificados o executor 
contratado por ele, que trabalhava 
como pedreiro em uma obra ao lado 
da casa das vítimas, e confessou 
ter matado mãe e filha por R$ 5 
mil; e o homem que atuou como 
intermediador entre o mandante e o 
autor do crime.  
Segundo a Chefe do Departamento 
de Feminicídio, delegada Viviane 
Fontinele, responsável pelo caso, 
neste fim de semana, a prisão 
temporária dos envolvidos foi 
convertida em prisão preventiva. 
“Vamos concluir o inquérito nos 
próximos dias e encaminhá-lo 
à justiça para que o Ministério 
Público ofereça a denúncia, e no 
decorrer desse processo eles irão 
responder pelo crime presos”, frisou 
a delegada.  (AR)

Polícia indicia suspeitos pelas mortes 
de mãe e filha no Quintas do Calhau

Apontado como mandante, 
Geraldo Abade foi indiciado 
por duplo feminicídio

Marcos Jessé, Douglas Monteiro, Kelvin de Sousa e Cibele Guimarães
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Preso suspeito 
de estuprar 
três crianças 
em São Mateus 

Quatro estudantes morrem em violenta colisão na BR-230
Quatro estudantes morreram, no 
domingo (16), em um acidente na 
BR-230, na cidade de Riachão. A 
caminhonete em que eles estavam 
bateu violentamente na traseira de 
uma carreta. 
No momento do acidente, o 
veículo, modelo Hilux, estava 
sendo conduzido por Luís Eduardo 
Oliveira Coelho, de 19 anos, de 
acordo com a Polícia Militar. Ele 
foi transferido em estado grave 
para um hospital na cidade de 

Balsas. 
Marcos Jessé Cardoso da Silva 
Reis, Douglas Cardoso, Kelvin de 
Sousa Prado e Cibele Guimarães 
Martins, morreram na hora. Todos 
os envolvidos no acidente eram 
moradores da cidade de Riachão. 
Segundo informações da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), ainda 
não é possível informar o que 
ocasionou o acidente. A PRF tem o 
prazo de cinco dias para concluir o 
boletim de acidente. (AR)

Foi preso, em cumprimento a 
mandado de prisão preventiva, um 
homem, conhecido como “Lisboa”, 
suspeito de estupro de vulnerável 
contra três crianças, no município 
de São Mateus. Ele foi capturado 
na manhã de ontem (17). 
De acordo com informações do 
delegado da cidade, Anderson 
Carvalho, duas das vítimas têm 9 
e a outra 11 anos de idade. Todas 
são meninas e moravam perto do 
suspeito. 
“O investigado passou a residir 
há, aproximadamente, três 
anos próximo da residência das 
menores, e a cometer os abusos 
após alcançar confiança dos 
familiares. Elas serão submetidas 
à oitiva especializada, para se 
declinar os momentos exatos dos 
abusos”, detalhou o delegado. 
A Polícia começou a investigação 
do caso depois que o Conselho 
Tutelar informou ter recebido 
denúncias anônimas sobre os 
crimes.  Durante os levantamentos, 
a Polícia Civil apurou que o 
investigado costumava entregar 
dinheiro a familiares e vítimas, o 
que lhe garantia acesso às casas 
das crianças. 
Após os procedimentos de praxe, 
“Lisboa” foi encaminhado ao 
sistema prisional de Bacabal/MA, 
onde permanecerá à disposição da 
Justiça.  (AR)

Jovem morre após colidir em 
muro ao sair da Praia do Meio 
Na noite de domingo (16), um jovem, identificado como Guilherme Lima 
Bruzaca, morreu após um acidente de carro quando voltava da Praia do 
Meio, no bairro do Araçagi. A vítima, de 23 anos, estava no banco de trás do 
automóvel. 
O veículo HB20 em que ele estava, juntamente com outras quatro 
pessoas, ficou destruído, assim como o muro da casa atingida no acidente. 
Testemunhas disseram que o carro estava sendo conduzido em zigue- zague, 
e que dentro dele havia garrafas de bebida alcoólica. 
Os ocupantes do automóvel, Samuel Gomes de Lima e uma mulher 
chamada Naiane, tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados 
ao Hospital Clementino Moura (Socorrão II), onde após atendimento 
receberam alta. Outros dois fugiram do local logo depois do acidente. 
O corpo da vítima fatal foi levado ao Instituto Médico Legal (IML)  e o caso 
registrado no Plantão Central das Cajazeiras.
MULHER ATROPELADA 
Laise Cristina Almeida Ramos, de 32 anos, morreu após ser atropelada, 
na Avenida Senador Vitorino Freire, no bairro do Monte Castelo.  O 
atropelamento ocorreu na madrugada de ontem (17). 
A vítima, que era moradora da Liberdade, atravessava a via, quando foi 
atingida por um veículo em alta velocidade. Com o forte impacto, Laise não 
resistiu. 
O condutor do carro fugiu sem prestar socorro, e até o momento não foi 
identificado.  (AR) 

Sistema imune pode derrotar
coronavírus sem produzir anticorpos
“Células assassinas” podem ser a nova esperança contra o novo coronavírus. 
Cientistas suecos identificaram, segundo estudo publicado na revista “Cell”, 
células do sistema imune que sabiam atacar o Sars-CoV-2. Elas foram 
encontradas em pessoas que não manifestaram sintomas da Covid-19 e 
testaram negativo para a doença. Em casos extremos, os indivíduos não 
tinham nem produzidos anticorpos. Entenda a pesquisa.
A China concedeu a primeira patente a uma vacina contra a Covid-19. A 
candidata é desenvolvida pela empresa CanSino e entrará na terceira fase de 
testes clínicos na Arábia Saudita. Há negociações para testes na Rússia, no 
Brasil e no Chile.
A Covid-19 está avançando entre as crianças dos Estados Unidos. O Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças do país alertou para o risco de elas 
terem cargas virais iguais ou mais altas que os adultos, o que facilita a 
propagação do coronavírus.

Economia listou 81 imóveis para hospitais 
de campanha, mas saúde só respondeu 3 
meses depois
O Ministério da Saúde demorou mais 
de três meses para responder sobre 
a possibilidade de usar imóveis da 
União para a instalação de hospitais 
de campanha destinados a pacientes 
com Covid-19. A pasta recebeu 
ofício do Ministério da Economia, 
assinado em 21 de abril, que listou 81 
imóveis nos 26 estados e no Distrito 

Federal. O ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, respondeu 
somente no dia 31 de julho.
Quando o ofício foi encaminhado 
pela Economia, a pandemia havia 
matado 2,7 mil brasileiros. Na data 
da resposta de Pazuello, o Brasil 
havia superado 91 mil mortes por 
Covid-19.

Doleiro Dario Messer é condenado a mais
de 13 anos de prisão em regime fechado
O doleiro Dario Messer, conhecido como o “doleiro dos doleiros”, foi 
condenado pela Justiça Federal do Rio a 13 anos e 4 meses de prisão em 
regime fechado no processo da Operação Marakata, desdobramento da Lava 
Jato no Rio, pelo crime de lavagem de dinheiro.
É a primeira vez que Dario Messer é condenado na Lava Jato. Ele foi 
absolvido da acusação de evasão de divisas.
A sentença foi publicada nesta segunda-feira (17) pelo juiz Alexandre 
Libonati, da 2ª Vara Federal Criminal do Rio. O juiz não permitiu que 
Messer recorra em liberdade, e determinou a expedição de mandado de 
prisão após a pandemia da Covid-19.
“Nego ao réu o direito de apelar em liberdade na medida em que respondeu 
preso ao presente processo, inexistindo circunstâncias modificadoras do 
quadro fático que ensejou a prisão preventiva. Conforme já exaustivamente 
apreciado ao longo da tramitação, o réu dispõe de condições financeiras, 
possui cidadania paraguaia, esteve foragido por meses e, quando preso, 
portava documento falso para dificultar sua identificação e prisão”.
Em nota, a defesa de Dario Messer informou que foi celebrado um acordo 
de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e com a Polícia 
Federal, já homologado pela justiça.
A defesa diz ainda que “a sentença proferida nos autos da operação 
Marakata se embasou, dentre outras provas, no depoimento prestado por 
Dario, a comprovar a eficácia e relevância dos dados apresentados pelo 
colaborador”.
A nota conclui informando que Messer “permanece à disposição da justiça e 
colaborando com as autoridades brasileiras”.

Novo Fundeb será votado
pelo Senado na quinta-feira
Após cerca de um mês de 
tramitação na Casa, o Senado 
Federal finalmente votará na 
quinta-feira (20) a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
26/2020, que torna permanente 
o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb). A foi aprovada 
na Câmara dos Deputados dia 21 
de julho.
Além de tornar o Fundeb 
permanente, a PEC amplia em 
até 23% a participação da União 
no financiamento da educação 
infantil e dos ensinos fundamental 

e médio.
A matéria já recebeu parecer 
favorável do seu relator, senador 
Flávio Arns (Rede-PR). Apesar 
de pressões feitas por alguns 
senadores, Arns decidiu manter o 
texto aprovado pelos deputados.
Por uma PEC, o texto precisa 
ser aprovado em dois turnos de 
votação, obtendo pelo menos 49 
votos favoráveis em cada turno. O 
Fundeb é hoje a principal fonte de 
financiamento da educação básica 
no Brasil e, pela Constituição, 
expira no dia 31 de dezembro 
deste ano.
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Marinelton Cruz era militante do PCdoB e servidor da Secretaria de 
Estado da Igualdade Racial (Seir)

O adolescente 
Luciano Santos foi 
executado com vários 
tiros, no Bairro de 
Fátima

As partes do corpo, que pertence a uma 
pessoa do sexo masculino, estavam em 
vários sacos

Partes do cadáver estavam acondicionadas dentro de vários sacos, em uma área perto da Estrada de Ferro Carajás
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