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137.408
CASOS

conﬁrmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

126.242

PACIENTES

recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

303.332

TESTES

R$ 4,00

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

EFEITOS DA COVID-19

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.
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Divulgação

Operação Lei Seca aperta fiscalização na Ilha
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

Paulo Soares

Restaurantes

Assassinatos
com requintes
de crueldade
chocam a
população

Delivery é
impactado
com volta de
atendimento
presencial

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

Com a reabertura dos serviços e a flexibilização do isolamento social, a população que estava em casa começou a ir aos estabelecimentos, em vez
de fazer uso de delivery. CIDADES 6
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TÁBUA
DE MARÉS

PV decidiu ser a primeira
legenda a realizar sua
convenção partidária
em São Luís. POLÍTICA 3

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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Crimes em SL

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/490036

3215-5055 (Central do Assinante)

Com reabertura de
serviços, delivery tem
queda durante a semana
CIDADES 6
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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
Fotos/Divulgação

m total de 669 abordagens a veículos, 613
testes de etilômetro
(bafômetro) e 20 autos
de infração lavrados para condutores que dirigiam sob a influência de álcool. Este é o resultado das quatro edições da
Operação Lei Seca, já realizadas
ao longo deste mês, principalmente nos fins de semana, na
Grande Ilha, pela equipe do Detran-MA, com apoio do Batalhão
de Polícia Militar Rodoviária
(BPRV). O trabalho tem como objetivo combater a combinação álcool e direção veicular, garantindo mais segurança no trânsito.
Dados da Secretaria de Segurança
Pública (SSP) mostram que no
mês passado oito pessoas perderam a vida em acidente de trânsito na Região Metropolitana de
São Luís, e, nas primeiras duas
semanas deste mês, já houve registro de quatro óbitos.
A última edição da Operação
Lei Seca ocorreu no dia 16,
quando 106 veículos foram abordados, 103 exames de etilômetro
foram realizados, houve três recusas de teste e sete condutores
foram autuados por dirigirem sob
efeito de álcool.
No sábado, 15, a operação se
concentrou na Avenida dos Holandeses, no Calhau. Segundo o
relatório da Divisão de Estatística
do Detran-MA, no decorrer deste
cerco 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.
O educador de trânsito do Detran-MA Fábio Assunção frisou
que as blitze realizadas durante
o período da pandemia da Covid19 seguem todos os protocolos de
segurança recomendados pelas
autoridades de saúde. “Os servidores do Detran-MA e os policiais
que participam da blitz usam
máscara de proteção, têm acesso
a álcool em gel e estão respeitando o distanciamento”, garantiu.
No dia 8, a ação se estendeu
para Avenida 203 da Cidade
Operária, nas proximidades da
Universidade Estadual do Maranhão (Uema). Durante este
trabalho 186 veículos foram
abordados, 153 pessoas foram
submetidas ao teste do bafômetro 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 responsável por manter a paz e a harmonia no trânsito e que a sua atitude pode salvar vidas”, contou
Rositânia de Farias.
A operação também foi realizada no dia 4, na Avenida de La
Touche, e, segundo a Divisão de
Estatística do Detran-MA, 137
veículos foram abordados, realizados ainda 134 testes do etilômetro 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-

U

669

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

20

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

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.

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.

pulação apoia as ações de conscientização sobre a importância
de diminuirmos os riscos na
malha viária”, declarou.
Já, a primeira edição da operação deste mês ocorreu no último 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 Operação Posto Seguro, no último dia
15, em parceria com o Instituto
de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon-MA) e a Vigilância Sanitária.
Durante o trabalho foram observados se os bares, restaurantes e conveniências de posto de
combustível estavam respeitando
o distanciamento entre mesas,
para impedir a aglomeração de
pessoas e se havia fornecimento

de sacos plásticos para guardar
máscaras e acesso ao álcool em
gel. Um dos restaurantes foi autuado, e um bar, que fica na Avenida dos Holandeses, foi interditado 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

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 Público do Maranhão (MPMA),

Corpo de Bombeiros Militares
(CBMMA) e policiais militares
(PM) na Praia do Meio, com objetivo de evitar aglomerações de pessoas, festas, como também o consumo de bebida alcoólica e drogas.
Sete veículos foram recolhidos por estarem com som automotivo acima do permitido
nesse local. 
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O Estado do Maranhão

Dois assassinatos com
requintes de crueldade
registrados em São Luís

Acidentes de
trânsito resultam
em mortes na Ilha

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

Duas pessoas morreram em acidentes 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 Ribamar, e teve como vítima, o estudante universitário Guilherme Lima
Bruzaca, de 23 anos.
Segundo a polícia, a vítima estava 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 destruído. Guilherme Lima sofreu várias fraturas, inclusive, expostas e
o motorista também ficou ferido.
Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram o óbito do universitário, enquanto a outra vítima
foi levada para um hospital da Ilha.
O corpo do universitário foi removido para o Instituto Médico Le-
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ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado
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ois assassinatos ocorreram ontem na capital. Segundo a polícia, uma das
vítimas foi esquartejada
e as partes do corpo jogadas em
uma área de lixão, localizada no Residencial Vila Maranhão, nas proximidades do Cajueiro. Até o começo da noite, ela estava sem identificação no Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga.
O delegado Felipe Freitas declarou que os populares encontraram o corpo do sexo masculino
e, logo após, acionaram o Centro
Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Em uma sacola preta estava o tronco, enquanto, em
um saco amarelo havia os membros inferiores, mas não encontraram 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 espalhados pelo local e fizemos ainda uma varredura, mas, não encontramos a cabeça. Os criminosos
realizaram dessa forma para dificultar 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 Freitas, o homicídio ocorrido no Bairro de Fátima teve como vítima um
adolescente, de 17 anos, que residia na área do Coroadinho. “A vítima tinha ido ao Bairro de Fátima à residência de uma amiga para fazer uma tatuagem e acabou
sendo assassinado a tiros”, explicou o delegado.

assassinatos em plena
segunda-feira (17), na
capital

identificadas. “A vítima foi seguida pelos acusados, morta em plena via pública e havia mais de 11
perfurações pelo corpo”, disse Felipe Freitas.
Os peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) estiveram no local
do crime como ainda guarnições da
Polícia Militar. Incursões na localidade foram realizadas, mas não conseguiram 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 cometido por faccionados.

Vítima foi morta em outro local e o corpo esquartejado e jogado no lixão

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

criminosos e estavam em um veículo Punto, de cor e placas não

Na Baixada
Dois assassinatos ocorreram no
domingo (16), na Região da Baixada 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 caso, mas até o período da tarde não
tinha registro de prisão.
No Conjunto do Hélio, em Vitória do Mearim foi morto a golpes
de faca Francisco das Chagas dos
Santos. Segundo a polícia, o principal suspeito é o enteado da vítima, identificado como Gueguel. Há
informações que o crime foi motivado devido a Francisco das Chagas ter agredido fisicamente a mãe
do acusado e o crime está sendo
investigado pela equipe da delegacia dessa cidade. 

Um dos casos ocorreu na praia do Meio, em
São José de Ribamar, e outro na Areinha
gal (IML), no Bacanga, para ser autopsiado e, em seguida, liberado
para os familiares. O caso está sendo investigado pela equipe da Delegacia de Acidente de Trânsito
(DAT) e há informações que o condutor do HB20 não era habilitado.
O outro acidente de trânsito ocorreu durante a noite de domingo (16),
na Areinha, e a vítima foi identificada como Laise Cristina Almeida, de
32 anos. A polícia informou que a vítima foi atravessar a via e acabou
sendo atropelada por um veículo, de
marca e placas não identificados.
Tragédia
Os estudantes Marcos Jessé Cardoso da Silva Reis, Douglas Monteiro, Kelven de Sousa Prado e Cibele Guimarães Monteiro morreram 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.

Justiça decreta prisão
preventiva de suspeito
As vítimas foram encontradas, no Calhau; o
crime foi motivado por divisão de patrimônio
O Poder Judiciário converteu a prisão temporária em preventiva dos
três acusados do assassinato de Graça Maria Pereira, de 58 anos; e da
sua filha, Talita de Oliveira Frizero,
de 27 anos. De acordo com a polícia, as vítimas foram encontradas
mortas, no dia 7 de junho deste ano,
dentro de um veículo, que estava estacionado na residência delas, localizada no bairro Quintas do Calhau.
O caso está sendo investigado
pela delegada Viviane Fontenelle. Ela declarou que os acusados
estão custodiados no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas em

cumprimento de ordem de prisão preventiva expedida pela
Central de Inquérito. O inquérito
policial ainda nestes próximos
dias vai ser encaminhado para o
Poder Judiciário.
“Os acusados foram indiciados por duplo feminicídio e a denúncia será feita pelo Ministério
Público”, frisou .A delegada também informou que dois profissionais da área de construção,
que trabalhavam em uma obra ao
lado da residência das vítimas, foram contratados pelo ex-marido
de Graça Maria

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

Os dois países definem a construção de nova
ponte no Rio Jaguarão, no Rio Grande do Sul

Reuters/Joe Bourg via Agência Brasil

WASHINGTON
O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, negou nesta segunda-feira (17) que esteja tentando
minar a capacidade do Serviço Postal de lidar com uma enxurrada de
votos pelo correio antes da eleição
de novembro, mas congressistas democratas marcaram para sábado a
votação de uma legislação para barrar suas mudanças de diretrizes.
“Não, não estamos adulterando”,
disse Trump em uma entrevista à
Fox News em meio à revolta de democratas 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 funcione com eficiência, funcione bem.
Queremos fazer com que funcione
com menos dinheiro, muito melhor,
sempre cuidando de nossos trabalhadores postais”, disse o presidente republicano, descrevendo o Serviço Postal como“um dos desastres do mundo”.
Trump, ele mesmo planejando
votar à distância na Flórida, e mui-

Anunciadas obras
de integração entre
Brasil e Uruguai
BRASÍLIA

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

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 esforços, mas reiterou seus ataques contra a votação pelo correio. Trump
vem repetindo, sem provas, que um

crescimento da votação pelo correio levaria a uma fraude na eleição
de 3 de novembro.
A votação pelo correio não é nova
nos EUA, e um de cada quatro eleitores votou desta maneira em 2016.
Alarmados com mudanças iniciadas pelo governo Trump no Serviço Postal agora que a eleição se
aproxima, democratas do Congresso aumentaram a pressão sobre
o presidente e sobre o chefe do ser-

viço, Louis DeJoy, um grande doador político de Trump.
A Câmara dos Deputados de
maioria democrata se reunirá no sábado 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 segundo democrata mais graduado
da Câmara. Os primeiros votos são
esperados para as 11h locais. 

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio 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 definido que o Brasil irá realizar uma
licitação para construção de uma
nova ponte no Rio Jaguarão, que divide os dois países, no Rio Grande
do Sul, e serão iniciados os estudos
de dragagem e sinalização da hidrovia Brasil-Uruguai.
Segundo o ministério, a ponte
terá o custo de R$ 150 milhões e a expectativa é que a licitação seja concluída neste ano. Também está prevista a restauração da Ponte Barão
de Mauá, cujo anteprojeto de melhorias já foi aprovado.
As obras de dragagem e de sinalização da hidrovia devem permitir 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 Renováveis (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 Brasil também será buscada. “Hoje foi
dado um excelente passo nas relações entre Uruguai e Brasil com a integração das agendas de infraestrutura em ambos os países. A partir de
agora vamos chamar os outros países parceiros, como Argentina e Paraguai, para estabelecer as metas
para que essa agenda possa ser efetivada e fortalecer a economia nas
nossas fronteiras”, afirmou. As informações são da Agência Brasil. 

NA WEB
Líbano terá lockdown
de 2 semanas após
aumento da Covid-19
oestadoma.com/490030
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GERAL

Com 133.620 óbitos,
julho bate recorde de
mortalidade no país
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Divulgação

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

J

ulho de 2020 foi o mês em
que o Brasil registrou o
maior número de mortes na
série histórica da contabilização 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 Registradores de Pessoas Naturais (ArpenBrasil), foram 133.620 registros de
óbitos realizados nos Cartórios do
Brasil durante o mês - 11,5% a mais
do que o computado no mesmo período de 2019, quando houve
119.837 falecimentos. O recorde
também é confirmado na pesquisa
histórica Estatísticas do Registro
Civil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que também utiliza como fonte primária os
dados dos Cartórios brasileiros.
Os dados consultados são provenientes dos registros de óbitos
realizados em Cartórios de Registro
Civil brasileiros. O Portal da Transparência 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 seguinte. No ano de 2018, o Brasil registrou 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 verificado quando comparados os números de julho com os dos meses
anteriores, neste mesmo ano de
2020. Em junho, o Brasil havia registrado 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 registros e, em fevereiro e janeiro,
ocorreram 91.671 e 109.005, respectivamente. 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

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

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

SAIBA MAIS

Registro civil
Fundada em setembro de
1993, a Associação Nacional
dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil) representa 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 casamento e o óbito. No Maranhão, a entidade passou a
atuar em fevereiro de 2014,
representando os cartórios de
registro civil llocais,

seja, excluem-se aquelas consideradas violentas e que são decorrentes de causas externas (como, por
exemplo, traumas, acidentes, assassinatos, etc.). Desse número,
48,4% dos óbitos (58.023) foram
causados por doenças respiratórias
- dentre elas, a Covid-19 que, sozinha, 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 Causas Respiratórias Indeterminadas
(707). Ainda dentro das mortes registradas por causas naturais estão
8.141 ocorridas por Acidente Vascular Cerebral (AVC), 7.735 por Ataque Cardíaco (Infarto), 8.296 por
Causas Cardiovasculares Inespecíficas e, ainda, 37.795 por outras
doenças.
O Portal da Transparência do Registro Civil (transparencia.registrocivil.org.br) disponibiliza estatísticas dos Cartórios de Registro Civil a
toda a população. Na aba "Registros" da plataforma, é possível verificar o total dos atos em determinado período (de 2015 para cá), por
estado e município. Já na aba "Especial Covid-19", encontram-se
dados de óbitos ocorridos no país
em 2019 e 2020, de forma segmentada pelas causas citadas anteriormente e, também, com filtro por estado e município com mais de 50
óbitos em 2020.
Prazos do Registro
Mesmo a plataforma sendo um retrato fidedigno de todos os óbitos
registrados pelos Cartórios de Registro Civil do País, os prazos legais
para a realização do registro e para
seu posterior envio à Central de Informações do Registro Civil (CRC
Nacional), regulamentada pelo Pro-

vimento nº 46 do Conselho Nacional 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 registro de até 24 horas do falecimento, podendo ser expandido para
até 15 dias em alguns casos. Na pandemia, 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 registro de óbito, enquanto a norma do
CNJ prevê que os cartórios devam
enviar seus registros à Central Nacional em até oito dias após a efetuação do óbito.
Maranhão
Dados do Portal da Transparência
do Registro Civil, plataforma administrada pela Arpen-Brasil,
apontam que 15,8% das pessoas
falecidas por doenças respiratórias na capital maranhense era residente de outros municípios. As
cidades de origem com maior índice de óbitos ocorridos na capital são: São José de Ribamar, Pavão
do Lumiar, Raposa, Anajatuba e
Alcântara. 
Íntegra em oestadoma.com/490047

Onze dias após iniciar a perfuração
do primeiro poço exploratório (1ENV-13-MA) em um dos seis blocos arrematados no do 1º Ciclo Licitatório da Oferta Permanente da
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP),
na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, a Eneva encontrou indícios
de gás natural, conforme notificação feita à ANP no dia 13 deste mês.
O poço fica no bloco exploratório
PN-T-68, no município de Capinzal do Norte. A previsão é de que
outros poços exploratórios em blocos adquiridos na Oferta Permanente sejam perfurados até o fim
do ano, considerando o cronograma da empresa junto a campanha exploratória nas adjacências
dos campos já declarados comerciais na bacia.
A Eneva desembolsou R$ 3,5 milhões referentes ao bônus de assinatura para aquisição dos seis blocos arrematados no 1º Ciclo de
Oferta Permanente. A empresa é a
única com ativos em operação comercial na Bacia do Parnaíba, detentora de 18 dos 19 contratos de
concessão. Desde dezembro dE
2019, a companhia está realizando
uma campanha de aquisição sísmica 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 produção 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 Complexo 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 segundo trimestre de 2020, no período 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 remanescentes de gás da Companhia ao
final do segundo trimestre totalizavam 27,2 bilhões de m³, considerando o consumo de gás no período, 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) vigente, Fazenda Tianguar, localizado
no Bloco PN-T-48. Por meio da Resolução ANP nº 815/2020, a Agência permitiu que todos os contratos de concessão em Fase
Exploratória fossem estendidos por
nove meses, de modo a suavizar os
impactos da pandemia do Covid19 nos cronogramas de investimentos 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 Desenvolvimento de Gavião Preto
(GVP), iniciado por solicitação da
Companhia para incorporação da
área do PAD Angical. 
Íntegra em oestadoma.com/490045
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ALTERNATIVO

Michael
na Rio
Sunset

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
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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.

Divulgação

Extremismo
político

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.

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

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 cirurgiãodentista 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.

Nota de resposta

Procedimentos em alta

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.

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.

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.

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 homeoffice. Hoje, aliás, a empresa realiza teste para detecção da
Covid-19 voltados para funcionários.

Liderança da UFMA
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

A

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

RÁPIDAS
“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”
CHUCK D, rapper
Sobre a importância de se posicionar

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

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.
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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
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MAIS DESRESPEITO, MENOS MEDO

Aumentam as aglomerações
em festas na grande São Luís

A Praia Grande, no Centro Histórico, foi palco novamente da presença de milhares de pessoas que desprezaram o distanciamento e o uso de máscaras. Outras aglomerações foram registrada nas Praia do Meio e Araçagy . A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informou que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão intensificando as operações de combate às aglomerações, principalmente na Grande Ilha. PÁGINA 9

Por que pacientes com Covid-19 têm reações tão distintas?
PÁGINA 5

Segunda fase
do Estadual
de futebol
começa hoje
O casamento
musical de
Maria Ó e
Nathalia Ferro
PÁGINA 12
TEMPO E TEMPERATURA

“Devs", a série
que desafia
certezas da
humanidade
PÁGINA 12

BASTIDORES
APARTE

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

Encenando
no Nordeste
Transparentes

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.

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
TÁBUA DE MARÉ

SEG 17.08.2020
05H23 ................ 5.5H
11H58 ................ 0.8H
18H04 ................ 5.6H
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Saibaoquepodeeoque
nãopode nacampanha
Disparo de mensagens em massa são proibidos, reprodução Panfletos e santinhos
podem ser distribuídos até 14 de novembro. Denúncias podem ser feitas ao TRE
autoridade policial 24 horas antes de
sua realização;
– Autofalantes e ampliﬁcadores,
calendário das Eleições das 8h às 22h – em comícios, das 8h às
2020 (alterado pelo Con- 24h: devem ser utilizados à distância
gresso Nacional no mês de mínima de 200 metros de escolas, bijulho, devido à pandemia bliotecas públicas, quartéis, igrejas e
do novo coronavírus) traz o início da teatros em funcionamento e sedes do
propaganda eleitoral geral para o dia poder legislativo e executivo.
– Distribuir material de campa27 de setembro e a propaganda gratuita em rádio e TV para o dia 9 de ou- nha e fixar bandeiras em locais pútubro. Além das novas datas, o eleitor blicos (cinemas, lojas, clubes etc.);
precisa ﬁcar atento ao que os candi– Presença de candidatos em igredatos poderão e não poderão fazer na jas, mas sem fazer discursos eleitocampanha política deste ano, seja no rais;
rádio, TV ou nas ruas
– Caminhadas e carreatas com
Por exemplo, showmícios continu- carro de som e minitrio – desde que
am proibidos, assim como divulgar respeitado o limite de 80 decibéis,
informação não checada que possa medido a sete metros de distância do
conﬁgurar uma fake news. Conheça veículo.
as principais restrições, proibições e
permissões deﬁnidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral – o eleitor pode en- São proibidos:
viar denúncias aos cartórios eleito– Showmícios;
rais, promotorias de Justiça, à página
– Propaganda em outdoors (includa Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) sive eletrônicos) – imediata retirada
no site mpf.mp.br/pge e por meio do da propaganda irregular e ao pagaaplicativo Pardal, do TSE, no site par- mento de multa no valor de R$
dal.tse.jus.br, também disponível pa- 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
ra smartphones:
15.000,00;
– Trios elétricos, exceto para sonorização de comícios;
São permitidos:
– Pagamento em troca de espaço
– Adesivos em veículos automoto- para propaganda eleitoral;
res;
– Distribuição de bonés, camisetas,
– Cartazes e adesivos em residênci- canetas, chaveiros, brindes em geral e
as particulares, desde que de forma cestas básicas;
espontânea e gratuita;
– Propaganda política via tele– Bandeiras e mesas em vias públi- marketing;
cas, desde que não atrapalhem pedes– Disparo em massa – o impulsiotres e o trânsito de veículos;
namento pago de mensagens via apli– Comícios – com comunicação à cativos;
PATRICK ABREU

O

– Propaganda em bens públicos e
de uso comum do povo – estradas,
praças, postes de iluminação pública
e sinalização de tráfego, viadutos,
passarelas, pontes, paradas de ônibus, cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, bancas de revista, ainda que privados.

Fake news:
Os candidatos devem checar as informações antes de sua divulgação – ﬁcando assegurado o direito de resposta e o candidato irregular pode ser sujeito a eventual responsabilidade penal.
Calendário
Devido à pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional aprovou em julho novas datas para as eleições municipais. Agora, as convenções partidárias (que deﬁnem os candidatos oﬁciais e as coligações) devem ocorrer de 31 de agosto a 16 de
setembro. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa
no dia 9 de outubro e vai até 12 de novembro, três dias antes do 1º turno –
que será realizado no dia 15 de novembro e o segundo turno, 29 de novembro (antes seria nos dias 4 e 25 de
outubro, respectivamente). A distribuição de panﬂetos, adesivos, santinhos e a realização de carreatas estão
autorizadas até as 22 horas do dia 14
de novembro, última data também da
propaganda eleitoral geral.

Encenando no
Nordeste
É emblemático 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.
Ontem ele esteve em Sergipe, a 3ª visita à região nordestina em
menos de dois meses. Não é novidade que o impacto da Renda
Básica Emergencial (RBE) sobre a economia do Nordeste é altamente positivo para a população pobre. Foi assim também nos
governos do PT com o Bolsa Família.
Como a região deve contar, proporcionalmente, com o maior
número de beneﬁciados, o efeito na economia é maior do que o
geral para o País. Além de o auxílio emergencial ajudar a região
atravessar melhor a crise econômica provocada pelo coronavírus,
também eleva o prestígio política de Jair Bolsonaro. Além do dinheiro emergencial, o Palácio do Planalto contou até com a ajuda
de São Pedro. Em 2020, o Nordeste virou o sul, com tanta chuva na
região, enquanto o Sul foi atingido pela pior secada em décadas. E
quando fenômenos da natureza se invertem em tamanha proporção, a prosperidade do Nordeste vem junto.
O pesquisador Marcelo Freire, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco encontrou até reﬂexo do auxílio emergencial no PIB da região. Com as cinco parcelas de R$ 600
por pessoa, a injeção de recursos no Nordeste chega a R$ 65 bilhões, o que representa R$ 6,3% do PIB local. No Brasil, serão R$
178,6 bilhões, equivalente a 2,5% do PIB nacional. Só em Pernambuco serão alocados R$ 10,9 bilhões, ou 5,5% do PIB do Estado.
Para efeito de comparação, o montante destinado a São Paulo é
três vezes maior (R$ 29,7 bilhões), mas o impacto no PIB paulista é
de 1,3%. Em Sergipe, o presidente Bolsonaro ainda deu uma esnobada na pesquisa do Datafolha, da semana passada, a qual
mostra uma melhorada em sua popularidade, inclusive no Nordeste. Evitou comentá-la. “Não me baseio em pesquisa nenhuma.
Pesquisa é aquilo que a gente com o povo vê nas ruas”. A aprovação do governo pulou de 32%, ante 32% do mês de junho. Já os
eleitores que o consideravam ruim ou péssimo caíram de 44% para 34% no mesmo período. No mesmo estilo Lula, com o chapéu
de Lampião, Bolsonaro saiu cumprimentando os apoiadores, sem
máscara e nos ombros de um segurança. Melhor assim, para acenar aos apoiadores mais afastados, como se estivesse em campanha na região, que conta com pelos menos quatro eventuais concorrentes em 2022: Flávio Dino (PCdoB), Ciro Gomes (PDT) e Rui
Costa (PT), ou Luiz Inácio Lula da Silva, se conseguir recuperar
seus direitos políticos.

Estranheza

ELEIÇÕES 2020- SÃO LUÍS

PSB confirma Bira e define data de convenção

O deputado César Pires (PV) anda perplexo com a família
Sarney nas eleições de novembro. Aﬁnal, Roseana Sarney tem o
controle absoluto do MDB, orientando as ações de Roberto Costa.
Porém, ela não quer nem pensar em disputar a eleição de prefeito
de São Luís, muito menos apoiar o sobrinho, Adriano Sarney.

E agora, Adriano?

Adriano, segundo César Pires (um sarneísta histórico), tem o
avô José Sarney como grande incentivador. O Fernando [Sarney]
vota nele. “Agora, Adriano tem que justiﬁcar porque pela primeira
vez um Sarney abandona um sangue”, provocou Pires, na TV

Erguer o lulismo

Para Flávio Dino, em entrevista à TV 247, domingo (16), o expresidente “Lula merece ter o apoio de toda a esquerda”. Ele o
considera um dos principais líderes do campo progressista do
Brasil e do mundo. “Ir além do Lulismo é ir com Lula”, pregou.

“Não estou preocupado com 2022, 2022 é
outra história”

Do presidente Jair Bolsonaro, desconversando sobre as eleições
presidenciais, sobre as quais, porém, ele trabalha dia e noite.

Entrevistado ontem pelo jornalista Clovis Cabalau (TV
Mirante), o senador Roberto Rocha saiu pela tangente
quando foi interpelado sobre a pré-candidatura do deputado estadual do PSDB, deputado Wellington do
Curso, à prefeitura de São Luís.

1

OS SOCIALISTAS REAFIRMARAM AINDA O COMPROMISSO DE REALIZAR UMA CAMPANHA DE BASE, CONVERSANDO COM AS PESSOAS
Em uma reunião propositiva, com
muito entusiasmo e respeitando todos os protocolos sanitários, os socialistas conﬁrmaram, na última sextafeira (14), a pré-candidatura de Bira a
prefeito e as 40 pré-candidaturas à
Câmara Municipal da capital maranhense, discutiram o programa de governo, que está quase pronto e deve
ser lançado no próximo dia 31 de
agosto e deﬁniram também a data da
convenção partidária para 12 de setembro.
“A nossa reunião foi marcada pelo
compromisso e a vontade de construir uma São Luís mais Humana, Bela
e Justa. E deﬁnimos ainda a data da
nossa convenção para o dia 12 de setembro, onde vamos conﬁrmar nossas candidaturas e, marcamos para o
dia 31 de agosto a divulgação do nosso

plano de governo, que está sendo desenhado por muitas mãos através dos
debates do Pense São Luís”, ressaltou
o deputado Bira.
Os socialistas reaﬁrmaram ainda o
compromisso em continuar a précampanha e realizar uma campanha
de base, conversando com as pessoas,
com as comunidades, mas respeitando todos os protocolos sanitários por
uma questão de responsabilidade
com todos e todas.
“Nós vamos andar a cidade. Dentro
dos protocolos sanitários, mas vamos
andar toda a cidade, comunidade por
comunidade, bairro por bairro. Vamos
gastar sola de sapato, pedindo as pessoas apenas o voto da consciência e
do coração, como sempre ﬁzemos”,
disse Bira.

Pense São Luís
O Movimento ‘Pense São Luís’ foi
criado para dialogar com a população
ludovicense e especialistas sobre os
desaﬁos e soluções para a capital. O
movimento tem realizado debates
virtuais e presenciais, respeitando todos os protocolos, para discutir ideias
e ações para possibilitar uma São Luís
mais bela, mais humana, mais justa e
com direitos garantidos a todos e todas.
Para o deputado Bira, o movimento
é um canal de diálogo aberto e direto
com a população. “Continuaremos
olhando nos olhos das pessoas, ouvindo as reivindicações e lutando junto por uma cidade cada vez mais bela,
mais humana, mais justa e com direitos garantidos a todos e todas”, assegurou

2
3

Sem dizer sim ou não sobre a batida do martelo do
PSDB no projeto de Wellington do Curso, Roberto Rocha, que manda no Partido no Maranhão, saiu na defesa do candidato Eduardo Braide (Podemos), líder das
pesquisas na capital.
Em ampla reportagem o jornal O Globo resume o cenário eleitoral de São Luís: “Em crise, clã Sarney se aproxima do bolsonarismo”. Explicas que, diante da fraqueza do sarneísmo, a opção é optar Eduardo Braide,
cujo partido, Podemos, apoia Bolsonaro na Câmara

Sem rumo (1)

O MDB está numa sinuca de bico sobre as eleições de novembro. Quem manda no Partido é Roseana Sarney, embora com a
presidência regional com o senador João Alberto. O partido não
tem candidato a prefeito e nem sabe com qual fará alianças.

Sem rumo (2)

Hildo Rocha está tiririca com o MDB do Maranhão. Acha João
Alberto centralizador, não arreda o pé do comando da legenda,
com o deputado estadual Roberto Costa. Hoje, tudo que Alberto
quer mesmo é ser vereador em Bacabal, sua terra natal

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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MARANHÃO

ORLA MARÍTIMA

Operaçãocontra
aglomeraçãonaspraias

Jovemépresacommais
de24kgdemaconha

Ação conjunta de vários órgãos foi intensificada neste fim de semana na orla marítima
de São Luís e deve prosseguir pelos próximos dias
PATRÍCIA CUNHA

O

ﬁm de semana foi de intensiﬁcação de ﬁscalização nas
praias da orla marítima da
capital para coibir o abuso e
a ocorrência de ilícitos. Batizada de
Operação Harpócrates (uma referência ao Deus do silêncio na mitologia
grega), a ação aconteceu no domingo,
16, realizada pelo Ministério Público
Estadual e Sistema Segurança Pública
do Maranhão.
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL FOI RESPONSÁVEL PELA PRISÃO
LUCAS PRAZERES
OPERAÇÃO HARPÓCRATES FOI DEFLAGRADA NA TARDE DO ÚLTIMO DOMINGO NA ILHA
Segundo informou o major Clodoaldo Silva, Comandante do 8º BPM,
essas pessoas foram conduzidas ao
posto da Polícia montado no Parque
do Bom Menino, onde funcionava a
Procuradoria de Justiça. Por ser um
crime aﬁançável, eles pagaram ﬁança
e foram liberados em seguida.
Diante das ocorrências que tem havido nas praias da Grande São Luís, a
De acordo com a Polícia Militar, PM disse que vai prosseguir com as
durante a operação foram apreendi- operações direcionadas às praias do
dos sete veículos e os seus condutores Olho d’Água, Meio e Araçagi, visando
foram conduzidos à delegacia de polí- coibir tais irregularidades. “A gente vai
continuar com essa Operação para
cia por causarem poluição sonora.
Além desses veículos que estavam coibir esses abusos e consequentecausando poluição sonora, um foi au- mente, estaremos evitando a aglometuado um que não estava com as pla- ração de pessoas que se forma causacas obrigatórias, diﬁcultando a identi- da pelo volume de som alto nesses loﬁcação do veículo. Uma outra pessoa, cais. Esse é o intuito”, disse o major.
Participaram da operação diversos
que acompanhava um dos condutores de veículo apreendido, foi condu- órgãos públicos como: o Ministério
Público Estadual, Polícia Civil, Corpo
zida por desacato à autoridade.

de Bombeiros, SMTT e SETAN/Ribamar. A Polícia Militar participou sob o
comando do major Clodoaldo, Comandante do 8º BPM, e com o apoio
de policiais do 9º BPM, 20º BPM, 1ª
USC, serviço de inteligência da PMMA, do Comando de Policiamento Especializado e Comando de Missões
Especiais.
Ao todo participaram da operação
57 policiais militares e civis, além dos
agentes de trânsito e bombeiros, o Ministério Público Estadual foi representado pelo promotor Claudio Guimarães.
Em reportagem publicada no último domingo neste jornal, abordamos
essa questão da imprudência de muitas pessoas em fazerem aglomeração
em um momento em que a pandemia
do novo coronavírus ainda não acabou.

No começo da tarde do último domingo (16), uma jovem de 18 anos foi presa por transportar 24,260 kg de
maconha, dentro de três malas. A prisão aconteceu após
o carro que ela estava ser abordado em Peritoró, cidade
distante cerca de 287 km da capital maranhense.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), a jovem estava em um veículo que fazia serviço de
táxi-lotação, que foi abordado pela equipe da PRF. O carro havia acabado de sair do Terminal Rodoviário, da cidade de Peritoró.
Ainda de acordo com a PRF, as três malas faziam parte
das bagagens da passageira que teria contratado o veículo de lotação para transportá-la até a cidade de Coroatá, pelo valor de R$ 150.
Durante a abordagem, ela informou que tinha conhecimento de que o material que transportava era entorpecente e que foi recrutada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para transportar o produto até Coroatá.
A jovem vai responder pelo crime de tráﬁco de entorpecentes.

INVESTIGAÇÃO

Vereadora é
Milhares de pessoas no Centro Histórico queimada com água
quente

A VEREADORA TEVE O CORPO E ROSTO QUEIMADOS
WALBER OLIVEIRA

Na última sexta-feira, dia 14 de
agosto, a Praia Grande, no Centro Histórico, foi palco novamente da presença de milhares de pessoas que desprezaram o distanciamento e o uso de
máscaras.
A Secretaria de Segurança Pública
do Maranhão (SSP-MA) informou que
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão intensiﬁcando as operações
de combate às aglomerações, principalmente na Grande Ilha. As ações
são realizadas em estabelecimentos
comerciais, entre os quais, conveniências, bares, postos de combustíveis
e também na orla.
Ressalta-se que o uso da máscara
em locais públicos e privados de uso
coletivo e ambientes de livre acesso
em todo o estado, é obrigatório no
Maranhão desde 23 de abril, segundo
o decreto estadual 35746, como medida não farmacológica destinada a
contribuir para a contenção e preven-

ção da covid-19, infecção humana
causada pelo Coronavírus (SARS –
CoV-2).

Foi iniciado um inquérito pela Polícia Civil para investigação do caso que envolveu a vereadora Lionete
Silva Araújo Coelho (PTC), conhecida popularmente como “Dudu Coelho”, de 32 anos, no município de Peritoró, a 287 km de São Luís. Ela teve parte do corpo queimado com água quente pelo marido, o ex-vereador André
Coelho, durante um desentendimento.
Segundo o delegado Francisco Fontenele, o boletim
de ocorrência foi registrado pela vereadora na última
sexta-feira (14), e que foram solicitadas medidas protetivas de urgência em favor dela. De acordo com o delegado, o suspeito não foi preso devido o prazo de ﬂagrante já ter sido transcorrido na hora do B.O.
Dependendo do andamento das investigações e informações levantadas no inquérito, o ex-vereador pode
ser indiciado pelos crimes de lesão corporal ou até tentativa de feminicídio, segundo o delegado. De acordo
com a vítima, o agressor já chegou a ameaça-la de morte.
Em um áudio que circula nas redes sociais, o suspeito
conta que descobriu um caso extraconjugal pela parte
da vereadora, que, segundo ele, mantinha há mais de
um ano, com um homem na cidade de Capinzal do Norte. Nos áudios ele confessa ter jogado água quente durante a discussão. Ao tentar se justiﬁcar, ele disse que
não devia ter cometido tal ato “Não era para eu ter feito
isso. Era para ter largado, mandado embora”.
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SÃO LUÍS

BARRA DO CORDA

320 vagas e salários
de até R$ 8 mil

Confira as vagas de
emprego disponíveis

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

C

om inscrições abertas até o
dia 31 de agosto, a Prefeitura
de Barra do Corda oferta 320
vagas de emprego em concurso público. Os aprovados terão
atuação na zona rural e urbana da cidade.
Para participar, é necessário que os
candidatos tenham ensino fundamental, médio/técnico/magistério,
superior, especialização, residência
médica, registro no conselho de classe, CNH categoria “D”, curso na área
de atuação, idade mínima de 18 anos,
e 21 anos para o cargo de motorista de
transporte escolar, estejam em dia
com as obrigações eleitorais e militares, entre outros.
Há oportunidades disponíveis para
os seguintes cargos e suas respectivas
escolaridades mínimas:
• Fundamental: Auxiliar de Serviços
Gerais (15); Coveiro (2); Monitor de
Apoio ao Transporte Escolar (8); Monitor de Transporte Escolar (5); Motorista (6); Pedreiro (4); Servente de Pedreiro (6); Vigia Zona Rural (20); Vigia
Zona Urbana (15);
• Médio: Agente Administrativo (15);
Agente de Portaria (4); Auxiliar Terapêutico (40); Bombeiro Civil (3); Eletricista (4); Fiscal Ambiental (2); Fiscal
de Obras e Posturas (2); Fiscal de Tributos (2); Guarda Municipal (3); Intérprete de Libras (6); Professor de Educação Infantil; Professor de Educação
Infantil Indígena (7); Técnico em Agrimensura (2); Técnico em Ediﬁcações
(2); Técnico em Eletricidade (2); Técnico em Enfermagem (20); Técnico
em Hidráulica (2); Técnico em Informática (2); Técnico em Mecânica (2);
Técnico em Química (2); Técnico em
Radiologia (3); Técnico em Segurança
do Trabalho (2); Técnico em Operador

de Carregadeira (1); Técnico Operador de Motoniveladora (1); Técnico
Operador de Retroescavadeira (1);
• Superior: Analista Ambiental (1);
Arquiteto (2); Assistente Social (6); Cirurgião-Dentista Geral (3); Coordenador Pedagógico (8); Educador Físico
(2); Enfermeiro (15); Enfermeiro Obstetra (2); Engenheiro Agrônomo (2);
Engenheiro Civil (2); Engenheiro Eletricista (2); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (5); Médico Anestesista (2);
Médico Cirurgião-Geral (2); Médico
Clínico Geral (2); Médico Obstetra (1);
Médico Ortopedista (2); Médico Pediatra (2); Médico Psiquiatra (2); Nutricionista (2); Perito Ambiental (1); Professor de Atendimento Educacional
Especializado (18); Professor de Braile
(4); Professor de Libras (6); Psicólogo
(5); Psicopedagogo (4) e Terapeuta
Ocupacional (4).
Vale ressaltar que algumas das vagas
citadas acima são para proﬁssionais
que se enquadrem nos requisitos especiﬁcados no edital.

lizada prova objetiva, composta por
questões de língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de
informática, conhecimentos pedagógicos, atualidades, conhecimentos especíﬁcos e locais. Também haverá
prova de títulos.

Jornada e salários

Sob jornada de trabalho de 20 a 40
horas semanais, os proﬁssionais receberão salário base mensal que varia
de R$ 1.045 a R$ 8.000.

Inscrição

Mediante ao pagamento de taxa
que varia de R$ 80 a R$ 120, os interessados poderão se inscrever até às
23h59 do dia 31 de agosto de 2020, exclusivamente via internet, no site do
Instituto Legatus. A isenção deve ser
solicitada até o dia 8 de agosto de
2020.

Seleção

Como método de seleção, será rea-

Está previsto o dia 25 de outubro de
2020 para aplicação da prova objetiva.
Caso haja empate, a preferência será
dada ao candidato que tiver idade
igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição, nos termos do artigo 27, parágrafo único, do Estatuto
do Idoso.

Validade

O prazo de validade do presente
Concurso Público será de dois anos,
contados da homologação do resultado ﬁnal, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da
Prefeitura.

DUPLO FEMINICÍDIO

Suspeitos são indiciados pela morte de mãe e filha

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
Conﬁra as oportunidades de emprego estão disponíveis em toda capital maranhense. Veja as vagas:
Estagio em direito – Disponibilidade para o turno
vespertino, estágio remunerado. Interessados mandar
currículo para e-mail: karynelle@josivaldolopes.com.br
Coordenador pedagógico e musicoterapeuta – Ambos com experiências nas áreas de atuação na qual se
pretende atuar. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: curriculoscontatodt@gmail.com
Estágio em TI – Disponibilidade no turno matutino.
Interessados devem encaminhar currículo para o email: estagiolegal2020@gmail.com
Técnico de manutenção – Ensino técnico completo
em eletromecânica, experiência de no mínimo 6 meses,
disponibilidade para viagens. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: seletivorh6@gmail.com
Assistente de Marketing – Cursando superior em design, publicidade e propaganda ou comunicação social,
pacote adobe/coreldraw, gerenciamento de plataformas Mlab, wordpress, google ads e facebook ads. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail:
recrutadirdetalentos20@gmail.com
Gerente comercial – Superior completo ou em andamento das áreas de administração, economia, engenharias, publicidade ou aﬁns. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: fontedetalentus@rhf.com.br
Serviços gerais hospitalar – Com experiência. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: rhmedmar@gmail.com
Estágio em arquitetura – Cursando o 7° período, experiência em Autocad, Sketchup, desejável Promob. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail:
rhportile@gmail.com
Garçom para restaurante – Com experiência na área.
Interessados devem encaminhar currículo para o email: praiarestaurante@gmail.com

CALENDÁRIO 2020/2021

Pagamento de abono
salarial é iniciado

MAIS DE 736 MIL TRABALHADORES TEM DIREITO AO SAQUE

GRAÇA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, 57 ANOS, E TALITA DE OLIVEIRA FRISEIRO, 27 ANOS, FORAM MORTAS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2020
Três suspeitos de planejar e assassinar mãe e ﬁlha foram indiciados no
último ﬁm de semana.
De acordo com a delegada Viviane
Fontenelle, responsável pelo caso,
eles responderão pela acusação de
duplo feminicídio.
Graça Maria Pereira de Oliveira, 57
anos e Talita de Oliveira Friseiro, de 27
anos, foram assassinadas no mês de
junho, no bairro Quintas do Calhau,
em São Luís.
Após investigações foi concluído
que o ex-marido da empresária foi o
mandante do crime. Além disso, contratou um mestre de obras que trabalhava próximo a casa das vítimas para
realizar o crime. Já esse último, contratou um terceiro homem que realizou o assassinato.

Ainda de acordo com a delegada, os
três suspeitos, que cumpriam prisão
temporária, tiveram a prisão preventiva decretada e o inquérito segue em
fase de conclusão. “Estamos na fase
de conclusão do inquérito, com o indiciamento dos três suspeitos, devendo ﬁnalizar tudo nos próximos dias.
Então, encaminharemos à Justiça para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. E, no decorrer desse
processo, os três elementos irão responder pelo crime presos”, declarou a
delegada.

Entenda o caso

Os corpos de Graça Maria Pereira
de Oliveira, de 57 anos, e Talita de Oliveira Friseiro, de 27 anos, foram encontrados enrolados em um lençol

dentro um veículo, na garagem da casa das vítimas, no dia 7 de junho.
O ex-marido do empresário é
apontado como mandante do crime,
foi preso em Imperatriz, interior do
Maranhão. Os outros dois suspeitos
do crime, apontados como intermediador e executor, foram presos em São
Luís.
Um dos suspeitos era chefe da obra
que estava sendo realizada ao lado da
casa das vítimas e agiu como um intermediador entre o mandante, o exmarido da empresária e o executor do
crime.
O suspeito de executar o crime, foi
encontrado graças a localização de
um celular que havia sido roubado no
dia do assassinato e vendido dias depois.

A Caixa Econômica Federal inicia hoje, terça-feira
(18), o pagamento do Abono Salarial calendário
2020/2021 para os trabalhadores nascidos em agosto
que ainda não receberam por meio de crédito em conta.
Os valores podem ser sacados com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui, bem
como nas agências. Mais de 736 mil trabalhadores nascidos em agosto tem direito ao saque do benefício, totalizando cerca de R$ 568 milhões em recursos disponibilizados. O valor do Abono Salarial varia de R$ 88 a R$
1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019.
O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021.
Em todo o calendário, a Caixa irá disponibilizar R$ 15,8
bilhões para 20,5 milhões trabalhadores.
Quem tem direito?
Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS
há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.
Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial, conforme
categoria da empresa.
Recebem o Abono Salarial na Caixa os trabalhadores
vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas
que trabalham no setor público possuem inscrição PASEP e recebem o benefício no Banco do Brasil.
Abono Salarial 2019/2020
Cerca de dois milhões de trabalhadores que não realizaram o saque do Abono Salarial do calendário anterior,
ﬁnalizado em 29 de maio deste ano, ainda podem sacar
os valores. O prazo vai até 30 de junho de 2021.O saque
pode ser realizado nos canais de atendimento com cartão e Senha Cidadão, ou nas agências da Caixa.

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

0

comentário

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).

Operação Harpócrates apreende sete
veículos na Praia do Meio
por Jorge Aragão
17 ago 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.
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.

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.

LUÍS

–

ASSINATURA

SÃO

MARANHÃO

|

TERÇA-FEIRA

|

18

DE

AGOSTO

|

ANO

LXIX

|

Nº

26.856

R$

|

2,00

LOUVADO SEJA DEUS

Eletricitários de todo o Brasil apresentam a
Flávio Dino pauta sobre soberania energética
PÁG. 2

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

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

TCU identifica
90 mil beneficiários
irregulares do auxílio
emergencial
de preservação
do emprego
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PÁG. 4

INFORME JP – PÁG. 3

DIVULGAÇÃO

SETE VEÍCULOS
SÃO APREENDIDOS
E PROPRIETÁRIOS
PRESOS DURANTE
OPERAÇÃO NA
PRAIA DO MEIO

Itaqui entre
os portos
com melhor
desempenho
ambiental
do Brasil

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.

JPesquisa
mostra
liderança
de Francisco
Nagib em Codó

PÁG. 5

DIVULGAÇÃO

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.

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

Prefeito Nagib lidera todos os cenários da JPesquisa em Codó

PÁG. 7

Flávio Dino defende
ideia de uma Lei de
Responsabilidade
Social

INFORME JP – PÁG. 3

Após acordo, parecer que concede ajuda
de R$ 4 bilhões ao serviço de transporte
coletivo deverá ser votado pela Câmara
PÁG. 2

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|
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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

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO

LUCIENE VIEIRA

Atual governo é o que mais combate a corrupção

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.  

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.

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

Jovem presa com 24 quilos de maconha em Peritoró

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.

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

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 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

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

Detran-MA realiza fiscalizações da
Operação Lei Seca no final de semana
Com o objetivo de reduzir o número
de acidentes e preservar vidas no
trânsito, o Departamento Estadual
de Trânsito do Maranhão (DetranMA), 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 DetranMA, 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

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.   
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.
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 ProconMA, 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.

Mesmo no Nordeste

menos.

Considerado “reduto” do PT,
no Nordeste a maioria acredita
que o atual governo fez mais
que administrações anteriores no
combate à corrupção.

População masculina

Mais x menos

Dados da pesquisa

Para 35,3% da população
nordestina, o governo atual
combateu a corrupção mais que
petistas e tucanos. Para 30,3%, foi

Para 44,9% dos homens, a
percepção é de que o governo
Bolsonaro combateu mais a
corrupção que governos anteriores.
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.

Eu digo, você faz

Sem provas nos autos

Santa Cruz é acusado de obedecer
ao comando Marcus Vinícius
Furtado Coelho, ex-presidente da
OAB de quem Guimarães foi chefe
de gabinete

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.

Inspiração
A pretensão do veterano exfuncionário 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.

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).

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.

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...”
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Corpo de homem é achado sem a
cabeça em lixão na Vila Maranhão
Partes do cadáver estavam acondicionadas dentro de vários sacos, em uma área perto da Estrada de Ferro Carajás
FOTOS DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

uma amiga no Bairro de Fátima.

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

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.

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)

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

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

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

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

Ambientalista é encontrado morto dentro
de residência no Cruzeiro de Santa Bárbara
Marinelton Cruz era militante do PCdoB e servidor da Secretaria de
Estado da Igualdade Racial (Seir)
DIVULGAÇÃO

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

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

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

Preso suspeito
de estuprar
três crianças
em São Mateus

MORTES DO
FIM DE SEMANA

Apontado como mandante,
Geraldo Abade foi indiciado
por duplo feminicídio
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

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)

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)

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)

DIVULGAÇÃO

Marcos Jessé, Douglas Monteiro, Kelvin de Sousa e Cibele Guimarães

Últimas Notícias
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.

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)

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.
.				
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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