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Centenas de policiais seguem nas ruas em
operação de combate ao crime na Grande

Ilha
 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Em viaturas, motocicletas, a pé e com apoio de
helicóptero, cerca de 650 policiais seguem nas ruas
para conter a criminalidade e a violência na Grande
Ilha. No sábado, segundo dia da operação, quarenta
pessoas foram detidas e várias apreensões foram
efetivadas. A operação será contínua, com reforço aos
fins de semana.

Integram a ação as polícias Civil e Militar, e demais
grupamentos da Segurança Pública. "Todo o
policiamento foi reforçado para esse trabalho conjunto,
em que a polícia realiza abordagens, vistorias,
fiscalizações e exerce a coerção, quando necessário",
pontuou o subcomandante geral da Polícia Militar do
Maranhão, Nilson Ferreira.

O trabalho se concentra na fiscalização de veículos -
ônibus, carros de pequeno e grande porte, motos -
além de abordagens a pessoas e vistorias na busca
por drogas e armas. A ação policial reúne várias
outras já desenvolvidas na atividade regular da Polícia
Militar. Entre estas, Ilha Segura, Cerco Total, Catraca,
Saturação, Inquietação, Duas Rodas, que se
concentram no combate à criminalidade nos bairros e
grandes avenidas.

O combate aos assaltos a ônibus é o foco da operação
Catraca, outra ação da série neste fim de semana,
visando garantir mais segurança para quem utiliza o
transporte público. O trabalho se faz por abordagens
usando viaturas ou a pé; com policiais embarcados
nos coletivos; em barreiras fixas, nas principais ruas e
avenidas; e ações investigativas nos terminais de
integração.

A segunda noite da operação reuniu centenas de
policiais militares em mais de 110 viaturas e cerca de
90 motocicletas, ainda com apoio da estrutura do
Centro Tático Aéreo (CTA), Cavalaria, Batalhão de
Choque e Batalhão Tiradentes, entre outros. As
operações têm foco na contenção de crimes como
homicídios, tráfico de drogas e assaltos a pessoas e
veículos, entre outros.

Site: https://omaranhense.com/centenas-de-policiais-

seguem-nas-ruas-em-operacao-de-combate-ao-crime-na-

grande-ilha/

1

https://omaranhense.com/centenas-de-policiais-seguem-nas-ruas-em-operacao-de-combate-ao-crime-na-grande-ilha/
https://omaranhense.com/centenas-de-policiais-seguem-nas-ruas-em-operacao-de-combate-ao-crime-na-grande-ilha/
https://omaranhense.com/centenas-de-policiais-seguem-nas-ruas-em-operacao-de-combate-ao-crime-na-grande-ilha/


Flávio Dino monta gabinete de crise às
pressas após dupla execução na Litorânea

 

BLOG DANIEL MATOS - NOTÍCIAS. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

O duplo homicídio ocorrido na tarde desse domingo
(27) na Avenida Litorânea, motivados pela guerra de
facções criminosas que tem causado pânico em São
Luís nos últimos dias, levou o governador Flávio Dino
(PCdoB) a montar um gabinete de crise às pressas.

Logo após as execuções, Dino convocou para uma
reunião emergencial, no Palácio dos Leões, o
secretário de Segurança Pública Jefferson Portela; o
comandante geral da polícia do Maranhão, coronel
Pedro Ribeiro; o delegado geral da Polícia Civil,
Armando Pacheco; e o chefe do Gabinete Militar,
coronel Silvio Leite.

O governador determinou à PM e às demais forças de
segurança pública  que não deem trégua à
cr iminal idade.

É aguardar para ver.
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Operações de combate ao crímie na Grande
Ilha

 

O IMPARCIAL / MA - VIDA - pág.: 08. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Centenas de policiais estão nas ruas e avenidas da
Região Metropolitana, executando operação de
combate ao crime. O objetivo é conter a ação de
facções criminosas, apreender armas e drogas,
garantindo a segurança dos cidadãos. Iniciada na
noite da última sexta-feira (25), o trabalho integra
efetivo da Polícia Civil e Polícia Militar, com o
acompanhamento de todos os chefes de comandos.
Pessoas foram abordadas e veículos vistoriados. A
operação é contínua, sendo realizada diariamente e
intensificada aos fins de semana."Colocamos um
grande contingente de policiais e veículos nas ruas da
Região Metropolitana da capital. Todos os chefes do
Sistema de Segurança estarão nas ruas para
acompanhamento da atuação dos nossos policiais e
combate ao crime", pontuou o secretário de Estado de
Segurança Pública (SSP-MA), Jefferson Portela,
sobre a operação integrada que mobilizou mais de 680
policiais, 110 viaturas e cerca de 80 motocicletas,
nesta primeira etapa.

Resultado prévio desta etapa da ação culminou com
prisões e apreensões de drogas na área da Vila
Progresso, em São José de Ribamar, além de
apreensão de adolescentes envolvidos com infrações,
e cumprimento de mandados de prisão de suspeitos
procurados pela Justiça e de busca e apreensão em
diversos locais. Os policiais estiveram em terminais de
integração, principais avenidas, ruas dos bairros e
demais áreas mapeadas e com histórico de crime.

Nos ônibus, a ordem era parar para as vistorias, na
busca de foragidos da justiça, itens suspeitos, drogas
e armas. Carros, motos e veículos de grande porte
também foram abordados. O efetivo trabalha a pé, em
motos, viaturas e cavalaria. As estruturas do Batalhão
de Choque e Centro Tático Aéreo (CTA) também
estão integradas à operação. Policiais atuam em
sistema de rodízio, distribuídos em equipes, que
deram início aos trabalhos na noite de sexta-feira (25),
sendo finalizado esta primeira etapa às 6h da manhã
deste sábado (26).

Portela lembrou que as facções já se atacam há
muitos anos e têm sempre confronto entre si,
envolvendo muita violência, agressões e mortes. Que
são um mal existente em todo o Brasil e o foco é a
disputa de território para o tráfico de drogas. "Um
conceito que vale para todas as facções. Para nós,
vale o comando de combatê-las e vamos agir com a

força que a lei nos permite. Facção criminosa em
nosso estado não vai estabelecer nenhum comando",
enfatizou o titular da SSP-MA.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Pedro
Ribeiro, ressaltou o propósito "significante da operação
conjunta das polícias, com todo o efetivo e aparato da
Polícia Militar nas ruas, pela redução da criminalidade
e segurança dos cidadãos".

A operação prossegue ao longo da próxima semana,
sendo reforçado nos fins de semana. Entre os bairros
que receberam a operação estão Tu-riúba, Outeiro,
São Cr is tóvão,  Maio-bão,  Cidade Operár ia ,
Panaquat i ra,  MAs 204 e 201,  entre outras.
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Secretário comandou a ação policial conjunta
 

O IMPARCIAL / MA - VIDA - pág.: 08. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Jefferson Portela ressaltou que as ações de enfrenta-
mento contra a criminalidade foram desenvolvidas por
todo o dia e a noite da última sexta-feita (25), onde a
Policia Militar e a Civil de forma integrada realizaram
policiamento preventivo e ostensivo na região
metropolitana de São Luís.

Foram para as ruas um forte contingente, garantindo
assim a tranquilidade do cidadão de bem. O próprio
secretário de Segurança Pública, o Comandante da
PM e o Delegado Geral da Polícia Civil estiveram
participando das operações contra o crime. A ação
fora realizada em diversos horàrios de forma mais
incisiva nas principais avenidas e bairros da região
metropolitana de São Luís.

Foram realizadas abordagens em coletivos e veículos
suspeitos. O aparato policial de forma integrada
também se fez presente nos Terminais de Integração
da capital. A presença policial contou com a
participação do Secretário de Segurança Jefferson
Portela; Comandante da Polícia Militar, Cel. Pedro
Ribeiro e do Delegado Geral de Polícia Civil, Armando
Pacheco.

Para quem acompanhou o trabalho policial neste
primeiro dia da grande operação, o sentimento é de
segurança. É o que avalia Johnny Matos, que mora na
Cidade Operária. "Com certeza, a gente se sente bem
mais seguro com essa ronda da polícia, sobretudo
nessa área aqui do bairro, onde tem uma área pública
que é a praça. Aqui é um ponto onde as pessoas vêm
para a porta para conversar, e ver a polícia nas ruas
nos deixa mais tranquilos", afirmou o morador, que
presenciou as equipes em operação na frente de sua
residência.
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Polícias dão continuidade a conjunto de
operações de combate ao crime

 

ATOS E FATOS / MA - POLICIA - pág.: 10. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Centenas de policiais estão nas ruas e avenidas da
Região Metropolitana, executando operação de
combate ao crime. O objetivo é conter a ação de
facções criminosas, apreender armas e drogas,
garantindo a segurança dos cidadãos. Iniciada na
noite de sexta-feira (25), o trabalho integra efetivo da
Polícia Civil e Polida Militar, com o acompanhamento
de todos os chefes de comandos. Pessoas foram
abordadas e veículos vistoriados. A operação é
contínua, sendo realizada diariamente e intensificada
aos fins de semana.

'Colocamos um grande contingente de policiais e
veículos nas ruas da Região Metropolitana da capital.
Todos os chefes do Sistema de Segurança estarão
nas ruas para acompanhamento da atuação dos
nossos policiais e combate ao crime", pontuou o
secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-
MA). Jefferson Portela, sobre a operação integrada
que mobilizou mais de 680 policiais. 110 viaturas e
cerca de 80 motocicletas nesta primeira etapa.

Resultado prévio desta etapa da ação culminou com
prisões e apreensões de drogas na área da Vila
Progresso, em São José de Ribamar, além de
apreensão de adolescentes envolvidos com infrações,
e cumprimento de mandados de prisão de suspeitos
procurados pela Justiça e de busca e apreensão em
diversos locais. Os policiais estiveram em terminais de
integração, principais avenidas, ruas dos bairros e
demais áreas mapeadas e com histórico de crime.

Nos ônibus, a ordem era parar para as vistorias, na
busca de foragidos da justiça. itens suspeitos, drogas
e armas. Carros, motos e veículos de grande porte
também foram abordados. O efetivo trabalha a pé. em
motos, viaturas e cavalaria. As estruturas do Batalhão
de Choque e Centro Tático Aéreo (CTA) também
estão integradas à operação. Policiais atuam em
sistema de rodízio, distribuídos em equipes. que
deram início aos trabalhos na noite de sexta-feira (25).
sendo finalizado esta primeira etapa às 6h da manhã
deste sábado (26).

Portela lembrou que as facções já se atacam há
muitos anos e têm sempre confronto entre si.
envolvendo muita violência, agressões e mortes. Que
sâo um mal existente em todo o Brasil e o foco é a
disputa de território para o tráfico de drogas. "Um
conceito que vale para todas as facções. Para nós.

vale o comando de combatê-las e vamos agir com a
força que a lei nos permite. Facção criminosa em
nosso estado não vai estabelecer nenhum comando",
enfatizou o titular da SSP-MA.

O comandante geral da Polida Militar, coronel Pedro
Ribeiro, ressaltou o propósito "significante da operação
conjunta das polícias, com todo o efetivo e aparato da
Polícia Militar nas ruas. pela redução da criminalidade
e segurança dos cidadãos". A operação prossegue ao
longo da próxima semana, sendo reforçado nos fins de
semana. Entre os bairros que receberam a operação
estão Turiúba. Outeiro. São Cristóvão. Maiobão.
Cidade Operária. Panaquatira. MAs 204 e 201. entre
outras.

Para quem acompanhou o trabalho policial neste
primeiro dia da grande operação. o sentimento é de
segurança. É o que avalia Johnny Matos, que mora na
Cidade Operária. "Com certeza, a gente se sente bem
mais seguro com essa ronda da polícia, sobretudo
nessa área aqui do bairro, onde tem uma área pública
que é a praça. Aqui é um ponto onde as pessoas vêm
para a porta para conversar, e ver a polícia nas ruas
nos deixa mais tranquilos", afirmou o morador, que
presenciou as equipes em operação na frente de sua
residência.
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Polícia Penal poderá ser incluída na
Constituição maranhense

 

ATOS E FATOS / MA - POLITICA - pág.: 03. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Está prevista, para a semana que vem. na Assembléia
Legislativa do Maranhão. a votação da Proposta de
Emenda à Constituição 044/2019. de autoria do
deputado Yglésio Moisés (PROS). A PEC objetiva
tornar a Policia Penal um órgão que. além de passar a
existir no Maranhão, após iniciativa do próprio
executivo estadual, com um projeto de lei aprovado na
quarta-feira (23), também esteja previsto na
Constituição maranhense, ao lado das polícias militar
e civil, e do Corpo de Bombeiros.

"Além de estabelecer a Polícia Penal no Maranhão,
incluir o órgão no rol de órgãos que compõem o
aparato institucional da segurança pública do Estado
por meio da Constituição maranhense é, de longe,
uma ótima oportunidade de assegurar aos futuros
policiais penais as mesmas condições trabalhistas e
benefícios que os demais têm direito", explicou o autor
da proposta.

De acordo com o texto do deputado Yglésio Moisés, o
reconhecimento constitucional da categoria é muito
importante, uma vez que não há o menor cabimento
em dar - lhes  obr igações po l ic ia is  sem.  em
contrapartida. lhes oferecer o suporte constitucional
que. consequentemente. gera o reconhecimento e as
garantias inerentes à atividade.

O que muda?

Em um cenário de aprovação e sanção do Governo do
Estado, a PEC fará as seguintes mudanças:

Os agentes penitenciários serão elevados à categoria
de pol iciais penais, tendo poder de atuação
semelhante aos pol iciais mil i tares e civis.

No Art. 113, será incluído o inciso IV, que inclui o
órgão na constituição efetivamente. Além disso, a
coordenação será feita pela Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (SEAP) que. indusive.
também será a responsável pela organização do novo
órgão.

Ainda sobre as mudanças. a PEC cria oArt. 116 na
Constituição Maranhense, o qual destaca o papel da
P o l i d a  P e n a l ,  d i z e n d o  q u e  e l a  p o s s u i  a
responsabilidade de promover a segurança das
unidades prisionais do Estado, além de outras funções
que poderão ser estabeleddas pelo executivo

estadual.

A proposta, que aguardava tramitação desde o ano
passado e recebeu, recentemente. parecer favorável
por meio do seu relator, o deputado Antônio Pereira
(DEM), deverá ser votada na próxima semana, na
Assembléia Legislativa. Caso tenha, no mínimo. 14
ass ina tu ras .  se rá  encaminhada  à  sanção
gove rnamen ta l .
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Maranhão é o 6º colocado do país no ranking
de queimadas em 2020, segundo o INPE

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Eduardo Ericeira

O incêndio que aconteceu na região da Avenida
Litorânea, no Calhau, em São Luís, tem chamado
atenção para os altos índices de queimadas no
Estado, levando o Maranhão ao 6º lugar no ranking de
queimadas em 2020 no país, segundo o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O mês de julho apresentou o maior aumento em
relação ao ano passado. Ainda de acordo com o INPE,
os maiores números de focos dos incêndios foram
registrados nas cidades de Mirador, Fernando Falcão
e Tutoia.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhoa
(CBMA), um trabalho específico é desenvolvido
especialmente nos meses de agosto, setembro e
outubro, época de maior incidência.

O coordenador do Núcleo Geoambiental da Uema,
Gunter Reschke, também explica que alguns fatores
do clima acabam contribuindo, mas que apesar disso,
tudo está dentro do normal para o período. "O ano
com as temperaturas mais altas registradas pelo
núcleo, no Maranhão, foi em 2012. A expectativa é de
que só volte a chover em algumas regiões do Estado
em dezembro", explicou.

Site:
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Campanha com aglomerações e conivência
das autoridades

 

BLOG JORGE ARAGÃO - NOTÍCIAS. Seg, 28 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

O domingo (27) foi marcado pelo início da campanha
eleitoral e, infelizmente, o que se viu em muitos locais,
mais uma vez, foram aglomerações e desrespeito as
recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS) no enfrentamento a Covid-19.

As cenas, já vistas durante algumas convenções
partidárias, foram repetidas e não apenas no interior
do estado,  mas também na própr ia  capi ta l
maranhense.

Alguns candidatos fizeram questão de realizar
caminhadas e promover, desnecessariamente,
aglomerações, desrespeitaremos a recomendação do
distanciamento social.

Pior é que para mostrarem força, as caminhadas
geralmente são realizadas em ruas estritas, para
aglomerar mais e passar a impressão de mais
pessoas no evento.

E domingo foi apenas o início da campanha eleitoral
que deve durar 45 dias.

No entanto, o mais grave é que tudo está sendo
acompanhado, sem nenhuma interferência, pela
Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público e pelo
Governo Flávio Dino, outrora vigilante, mas que
decidiu "lavar as mãos" para os abusos cometidos na
política, mas ainda segue impedindo outros segmentos
de voltarem a funcionar normalmente.

As autoridades só não vão poder reclamar e lamentar
se por ventura tivermos um aumento de casos da
doença, afinal estão sendo coniventes com os abusos
cometidos.

Pelo visto, com a chegada das eleições, a Covid-19
acabou no Maranhão.

Site:
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Homem assassinado na Litorânea era líder de
facção em São Luís

 

BLOG NETO FERREIRA. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-
MA) informou, que o homem morto a tiros na tarde
deste domingo (27) na Avenida Litorânea, em São
Luís, era líder de uma facção criminosa que atuava no
bairro Vicente Fialho, na capital. A identidade da vítima
ainda não foi revelada.

De acordo com a SSP, nove pessoas foram presas. As
investigações apontam que a vítima havia assumido o
controle da área a pouco tempo e isso, causou
descontentamento de integrantes do grupo criminoso
rival.

O homem foi alvejado por inúmeros disparos
efetuados por integrantes do grupo criminoso rival.
Segundo a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), entre
os presos está um amigo da vítima, que é suspeito de
participar do homicídio. Uma outra pessoa também
está sendo investigada pela polícia.

"A polícia agiu rápido e prendeu os quatro envolvidos
na morte. Outros quatro suspeitos, amigos da vítima,
também foram presos, além de um outro que está
sendo investigado", disse o subcomandante geral de
Polícia Militar, coronel Nilson Ferreira.

Com os presos, foram apreendidas quatro armas,
incluindo a que foi usada no crime. A PM reforçou o
patrulhamento na região, para tentar conter o avanço
da criminalidade.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:
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Operações de combate ao crímie na Grande
Ilha

 

O IMPARCIAL / MA - VIDA - pág.: 08. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Centenas de policiais estão nas ruas e avenidas da
Região Metropolitana, executando operação de
combate ao crime. O objetivo é conter a ação de
facções criminosas, apreender armas e drogas,
garantindo a segurança dos cidadãos. Iniciada na
noite da última sexta-feira (25), o trabalho integra
efetivo da Polícia Civil e Polícia Militar, com o
acompanhamento de todos os chefes de comandos.
Pessoas foram abordadas e veículos vistoriados. A
operação é contínua, sendo realizada diariamente e
intensificada aos fins de semana."Colocamos um
grande contingente de policiais e veículos nas ruas da
Região Metropolitana da capital. Todos os chefes do
Sistema de Segurança estarão nas ruas para
acompanhamento da atuação dos nossos policiais e
combate ao crime", pontuou o secretário de Estado de
Segurança Pública (SSP-MA), Jefferson Portela,
sobre a operação integrada que mobilizou mais de 680
policiais, 110 viaturas e cerca de 80 motocicletas,
nesta primeira etapa.

Resultado prévio desta etapa da ação culminou com
prisões e apreensões de drogas na área da Vila
Progresso, em São José de Ribamar, além de
apreensão de adolescentes envolvidos com infrações,
e cumprimento de mandados de prisão de suspeitos
procurados pela Justiça e de busca e apreensão em
diversos locais. Os policiais estiveram em terminais de
integração, principais avenidas, ruas dos bairros e
demais áreas mapeadas e com histórico de crime.

Nos ônibus, a ordem era parar para as vistorias, na
busca de foragidos da justiça, itens suspeitos, drogas
e armas. Carros, motos e veículos de grande porte
também foram abordados. O efetivo trabalha a pé, em
motos, viaturas e cavalaria. As estruturas do Batalhão
de Choque e Centro Tático Aéreo (CTA) também
estão integradas à operação. Policiais atuam em
sistema de rodízio, distribuídos em equipes, que
deram início aos trabalhos na noite de sexta-feira (25),
sendo finalizado esta primeira etapa às 6h da manhã
deste sábado (26).

Portela lembrou que as facções já se atacam há
muitos anos e têm sempre confronto entre si,
envolvendo muita violência, agressões e mortes. Que
são um mal existente em todo o Brasil e o foco é a
disputa de território para o tráfico de drogas. "Um
conceito que vale para todas as facções. Para nós,
vale o comando de combatê-las e vamos agir com a

força que a lei nos permite. Facção criminosa em
nosso estado não vai estabelecer nenhum comando",
enfatizou o titular da SSP-MA.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Pedro
Ribeiro, ressaltou o propósito "significante da operação
conjunta das polícias, com todo o efetivo e aparato da
Polícia Militar nas ruas, pela redução da criminalidade
e segurança dos cidadãos".

A operação prossegue ao longo da próxima semana,
sendo reforçado nos fins de semana. Entre os bairros
que receberam a operação estão Tu-riúba, Outeiro,
São Cr is tóvão,  Maio-bão,  Cidade Operár ia ,
Panaquat i ra,  MAs 204 e 201,  entre outras.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2020/09/3750
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Assembleia Legislativa aprova projeto do
Executivo que institui a Polícia Penal no

Maranhão
 

AGORA SANTA INÊS ONLINE/MA. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na
sessão dessa quarta-feira (23), o Projeto de Lei
292/2020, de autoria do Poder Executivo, que institui a
Polícia Penal como um órgão do Sistema de
Segurança Pública. O projeto é uma adequação à
PEC 104/2020, promulgada pelo Congresso Nacional,
que cria essa categoria em substituição aos agentes
penais, abrangendo as esferas federal, estadual e
distrital. A matéria segue para sanção governamental.

A Polícia Penal integrará a estrutura da Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e tem
p o r  a t r i b u i ç ã o  r e a l i z a r  a  s e g u r a n ç a  d o s
es tabe lec imen tos  pena is  do  Maranhão .  O
preenchimento do quadro de servidores será feito,
exclusivamente, por meio de concurso público, além
da transformação dos cargos efetivos de Inspetor
Estadual de Execução Penal e de Agente Estadual de
Execução Penal em Inspetor de Polícia Penal.

O PL 292/2020 também reorganiza o Subgrupo
Atividades Penitenciárias, do Grupo Segurança, do
Plano Geral de Carreiras e Cargos (PGCE) dos
servidores da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional do Poder Executivo Estadual.

O deputado Rafael Leitoa (PDT), líder do governo na
Assembléia, explicou que o projeto foi amplamente
debatido tanto nas Comissões competentes como
junto ao Sindicato dos Agentes Penitenciários. "Esse
projeto chegou nesta Casa há quase dois meses e
tivemos uma boa discussão dentro das Comissões e,
também, com os representes da categoria. Não há
criação de cargos no projeto de Lei, mas, sim, uma
organização do Sistema Penitenciário do Estado. É um
pleito dos próprios servidores", armou o parlamentar.

VALORIZAÇÃO

O deputado Dr. Yglésio (PROS) destacou que o
projeto de lei é um reconhecimento da necessidade de
valorização da Polícia Penal do Maranhão e do
fortalecimento do sistema de segurança pública do
estado. O parlamentar é autor da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC), que coloca na Constituição
Estadual a gura do policial penal. A apreciação da
PEC está prevista para a próxima semana. "O projeto

condiz justamente com os avanços dos últimos anos,
que reetiram na redução de homicídios e mortes
dentro do sistema penitenciário, assim como também
com o fortalecimento do serviço dos internos à
sociedade", pontuou Yglésio. Fonte: Jornal Pequeno

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=15505
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ÁUDIO: Candidatos devem seguir
recomendações sanitárias devido a Covid-19

 

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau, e o procurador-regional Eleitoral, Juracy
Guimarães, assinaram na última sexta-feira (25) na
sede da Procuradoria Geral de Justiça, duas
Recomendações conjuntas, com o objetivo de garantir
o respeito às medidas de prevenção à pandemia da
Covid-19 durante o período de campanha eleitoral.

Os documentos - destinados a partidos, candidatos e
promotores eleitorais - têm a finalidade de aperfeiçoar
as or ientações de prevenção e controle da
transmissão do coronavírus no Maranhão .

A primeira Recomendação, destinada a partidos
políticos e candidatos, indica a observação das
orientações contidas no Parecer Técnico da Vigilância
Sanitária Estadual, que trata das regras de prevenção
à pandemia por Covid-19.

O documento indica que partidos e candidatos se
abstenham de promover eventos que ocasionem
aglomeração de pessoas, como comícios, carreatas,
passeatas, caminhadas, reuniões e confraternizações.

Também orienta para que sejam evitados o uso e a
distribuição de materiais impressos como cartilhas,
jornais e santinhos e que seja dada preferência ao
marketing digital.

Outra orientação se refere à observação dos cuidados
sanitários nos comitês ou locais de reuniões político-
partidárias. Sendo assim, devem ser respeitados o
distanciamento de 1,5m entre as pessoas; o uso
obrigatório de máscaras de proteção individual e
protetores faciais; o incentivo da higienização das
mãos com água e sabão ou álcool em gel, produtos
que devem ser disponibilizados aos presentes. Além
destas medidas, devem ser providenciadas a limpeza,
desinfecção e ventilação dos locais.

Em relação ao dia das eleições, os candidatos devem:
evitar levar acompanhantes ao local de votação;
abster-se de entrar em contato físico com eleitores,
mesários e fiscais; observar a obrigatoriedade do uso
de máscaras de proteção individual nos locais de
votação; utilizar espaços amplos e abertos para
contato com a imprensa e produção de entrevistas.

Site: https://centraldenoticias.radio.br/audio-candidatos-

devem-seguir-recomendacoes-sanitarias-devido-a-covid-
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MPMA e MPE assinam Recomendações
para respeito às medidas de prevenção à

Covid-19 no período eleitoral
 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Seg, 28 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau, e o procurador-regional Eleitoral, Juracy
Guimarães, assinaram, na manhã desta sexta-feira,
25, na sede da Procuradoria Geral de Justiça, duas
Recomendações conjuntas, com o objetivo de garantir
o respeito às medidas de prevenção à pandemia da
Covid-19 durante o período de campanha eleitoral.

Os documentos - destinados a partidos, candidatos e
promotores eleitorais - têm a finalidade de aperfeiçoar
as or ientações de prevenção e controle da
transmissão do coronavírus no Maranhão .

A primeira Recomendação, destinada a partidos
políticos e candidatos, indica a observação das
orientações contidas no Parecer Técnico da Vigilância
Sanitária Estadual, que trata das regras de prevenção
à pandemia por Covid-19.

O documento indica que partidos e candidatos se
abstenham de promover eventos que ocasionem
aglomeração de pessoas, como comícios, carreatas,
passeatas, caminhadas, reuniões e confraternizações.

Também orienta para que sejam evitados o uso e a
distribuição de materiais impressos como cartilhas,
jornais e santinhos e que seja dada preferência ao
marketing digital.

Outra orientação se refere à observação dos cuidados
sanitários nos comitês ou locais de reuniões político-
partidárias. Sendo assim, devem ser respeitados o
distanciamento de 1,5m entre as pessoas; o uso
obrigatório de máscaras de proteção individual e
protetores faciais; o incentivo da higienização das
mãos com água e sabão ou álcool em gel, produtos
que devem ser disponibilizados aos presentes. Além
destas medidas, devem ser providenciadas a limpeza,
desinfecção e ventilação dos locais.

Em relação ao dia das eleições, os candidatos devem:
evitar levar acompanhantes ao local de votação;
abster-se de entrar em contato físico com eleitores,
mesários e fiscais; observar a obrigatoriedade do uso
de máscaras de proteção individual nos locais de
votação; utilizar espaços amplos e abertos para
contato com a imprensa e produção de entrevistas.

FISCALIZAÇÃO

A segunda Recomendação é dest inada aos
promotores de justiça com atribuição nas áreas
eleitoral e de saúde e objetiva a atuação na prevenção
e repressão de eventos que gerem aglomerações na
campanha eleitoral.

Aos membros com atribuição na área eleitoral foi
recomendado que empreendam esforços no sentido
de impedir a realização de atos de campanha que
contrariem as medidas de prevenção e controle da
disseminação da Covid-19, estabelecidas no parecer
técnico da Vigilância Sanitária Estadual, de 18 de
setembro de 2020.

Caso tomem ciência de aglomerações já promovidas,
os promotores eleitorais devem informar o promotor
de justiça com atribuição na área da saúde para a
adoção das providências cabíveis.

Para os membros do Ministério Público com
atribuição na área da saúde foi recomendado que
busquem atuar no sentido de responsabilizar os
agentes que tenham gerado aglomerações ou criado
ambiência favorável à propagação da Covid-19, com
risco à saúde pública e, caso compreendam
necessário, requisitem instauração de inquéritos
policiais e promovam as ações penais e cíveis
cabíveis, incluindo ações por danos morais coletivos.

Sobre as Recomendações, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, afirmou que têm o objetivo
de integrar as ações institucionais para garantir um
período eleitoral regular e que não comprometa a
saúde da população. "Nós estamos unindo e
compartilhando esforços e procedimentos para que o
Maranhão não retorne a um patamar grave da
pandemia. Este é o nosso objetivo: cuidar da saúde do
nosso povo".

O procurador-regional eleitoral, Juraci Guimarães,
declarou que as manifestações objetivam orientar os
partidos e candidatos para o cumprimento das
medidas previstas no parecer da Vigilância Sanitária
Estadual e, ainda, indicar aos promotores eleitorais e
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da saúde para que tomem providências que coíbam
práticas irregulares que promovam aglomeração, com
a apuração dos fatos e a punição dos responsáveis.
"O objetivo é garantir um período eleitoral com respeito
as normas sanitárias", concluiu.

Também participaram reunião o promotor eleitoral
Pablo Bogéa e a promotora de justiça e chefe de
gabinete Teresa Muniz de La Iglesia.

Site: https://omaranhense.com/mpma-e-mpe-assinam-

recomendacoes-para-respeito-as-medidas-de-

prevencao-a-covid-19-no-periodo-eleitoral/
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Polícia prende mais de 40 pessoas em ação
de combate ao crime na Ilha de São Luís

 

O QUARTO PODER ON LINE / MA - POLÍCIA. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

A Polícia Civil e a Polícia Militar do Maranhão
prenderam mais de 40 pessoas na mais recente
operação conjunta lançada contra o crime na Ilha de
São Luís. Centenas de policiais e viaturas estão
percorrendo dezenas de bairros da região.

A operação varou a madrugada e continua. "Todo dia,
toda noite e toda hora a polícia está fiscalizando,
revistando e prendendo, como fizemos ontem.
Tivemos mais de 40 prisões em ações da Polícia
Militar e da Polícia Civil. E isso vai continuar", afirmou
o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela.

Portela acrescentou que não há prazo para o término
da operação. "Vamos trabalhar forte para manter a paz
e a tranquilidade social. Esse é o comando do
governador Flávio Dino: polícia na rua para defender o
cidadão contra qualquer prática criminosa", disse.

Resultados

De acordo com o delegado geral da Polícia Civil do
Maranhão, Armando Pacheco, não foram registradas
ocorrências de homicídio ou tentativa de homicídio na
noite de sexta e na madrugada deste sábado.

"Estamos agindo indicados pela nossa inteligência, de
forma estratégica, usando todo o efetivo da polícia",
afirmou o delegado.

O governador Flávio Dino afirmou que os problemas
de violência existem, como em qualquer capital, e que
eles estão sendo combatidos. "Os problemas são reais
e estamos combatendo", afirmou neste sábado (26).

Ele alertou para a circulação em massa de fake news
sobre o tema. Muitos vídeos, textos e áudios estão
circulando falsamente como se fossem relativos a São
Luís neste momento.

"Temos também que combater as fake news porque
isso atrapalha a sociedade, cria pânico. Fizemos uma
grande ação do sistema policial e vamos continuar
para tranqüilizar as famílias. Os problemas de
criminalidade estão sendo combatidos."

Site: https://oquartopoder.com/policia/policia-prende-

mais-de-40-pessoas-em-acao-de-combate-ao-crime-na-
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PM prende nove por homicídio na Avenida
Litorânea em São Luís

 

SUA CIDADE.COM. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

A Polícia Militar conseguiu prender, em flagrante, nove
suspeitos envolvidos em uma briga de facções, na
Avenida Litorânea, manhã deste domingo (27). A
polícia apreendeu ainda quatro armas que estavam
com os suspeitos.

Um dos integrantes da facção foi morto por membro
de grupo rival. O combate às facções é um dos
objetivos de megaoperação da Segurança Pública,
que desde a última sexta-feira mobiliza centenas de
policiais em toda a Região Metropolitana de São Luís.

O suspeito morto era líder de facção na Vicente Fialho
e, segundo a polícia, ele havia assumido o controle da
área há pouco tempo, descontentando integrantes do
grupo criminoso rival. "A polícia agiu rápido e prendeu
os quatro envolvidos na morte e apreendeu quatro
armas, incluindo a usada no crime. Outros quatro
suspeitos, amigos da vítima, também foram presos,
além de um outro que está sendo investigado", informa
o subcomandante geral de Polícia Militar, coronel
Nilson Ferreira.

O coronel Nilson Ferreira e demais comandos da
Polícia Militar vêm ocupando todos os bairros da
Grande Ilha com uma grande ação de policiamento,
reforçando operações de rotina e promovendo o
combate ao crime. "Estamos nos bairros de maior
concentração de pessoas, áreas com movimentação
de ações suspeitas e que a polícia vem monitorando.
São praticamente todos os bairros alcançados com
esse trabalho mais intensificado das polícias", pontua
o coronel Nilson Ferreira.

Na lista dos bairros que já recebem a operação está
Cidade Olímpica, Cidade Operária, Vila Samara,
Estiva, Alto do Turu, Chácara Brasil, Maiobão, Paranã,
Cohab, Cohatrac, Bequimão, Tibiri, Vila Embratel,
Bairro de Fátima, Vila Palmeira e vários outros de
maior concentração de pessoas nas cidades de
Raposa, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São
Luís.

Centenas de policiais em viaturas, motocicletas e a pé
estão percorrendo os bairros da região em um trabalho
contínuo, sem prazo para terminar. O alvo são
integrantes de facções e criminosos diversos, para
combater assaltos, tráfico de drogas, homicídios e
outros crimes.

Com informações SSP-MA

Site: http://www.suacidade.com/noticias/policia/pm-
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ESMP promove webinar sobre Investigações
em ambientes cibernéticos

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Seg, 28 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com o objetivo de expandir o conhecimento sobre
investigações em espaços virtuais, a Escola Superior
do Ministério Público do Maranhão (ESMP) realiza o
webinar "Investigações em Ambientes Cibernéticos",
na próxima segunda-feira, 28, às 15h. O palestrante
será o professor José Anchieta Nery Neto, que
também é delegado da Polícia Civil do Piauí.

Promovido com o apoio do Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), o
seminário tem como público-alvo membros, servidores
e estagiários do MPMA, além do público externo,
m e d i a n t e  i n s c r i ç ã o  a  s e r  r e a l i z a d a  e m
ead.mpma.mp.br. A palestra também terá transmissão
no canal da ESMP no YouTube.

Para o promotor de justiça Fernando Antônio Berniz
Aragão, um dos coordenadores do Gaeco em São
Luís, o tema do webinar é de extrema relevância para
o âmbito do Ministério Público, devido à necessidade
de competências específicas para investigar e
identificar crimes no ambiente cibernético de forma
satisfatória. "Esse curso nos norteará acerca das
cautelas necessárias para realizar uma investigação
na rede, além das tecnologias que são utilizadas para
a prática dos cibercrimes", disse.

Segundo o promotor de justiça Francisco Fernando
Meneses Filho, que atua na coordenação do Gaeco
na região de Timon, o webinar sobre crimes em
ambientes cibernéticos surgiu da necessidade de
expandir os conhecimentos relativos ao tema dentro
do Ministério Público. "O webinário vai servir de
estímulo para estudo e aprofundamentos futuros sobre
o assunto. É um incentivo para a que a nossa
instituição evolua nas investigações nessa área
tecnológica", concluiu.

Site: https://omaranhense.com/esmp-promove-webinar-

sobre-investigacoes-em-ambientes-ciberneticos/
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DELEGADO REGIONAL EM COLETIVA
COM A IMPRENSA FALA SOBRE

CONCLUSÃO DE INQUÉRITO DO CASO
DO ASSASSINATO DE ANTÔNIO

COVEIRO
 

AGORA SANTA INÊS ONLINE/MA. Seg, 28 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em entrevista coletiva concedida na tarde de ontem,
sexta-feira 25, por volta das 14:00hs, o delegado
Regional da 7ª DRSI, Elson Ramos, informou que a
Polícia Civil acabara de concluir o inquérito que apurou
como se deu a trama que ceifou violentamente a vida
do coveiro Antônio Alves Gomes, no final da manhã do
último dia 12, envolvendo três membros da equipe do
pré-candidato a prefeito de Santa Inês, Felipe dos
Pneus, inclusive seu segurança pessoal, o PM de
nome Jaelson Galdino. Segundo o delegado os três
envolvidos continua presos, os dois irmãos Wedson
Alves dos Santos e Welisson Alves dos Santos em
Santa Inês, e o policial militar está preso em um
quartel da PM em São Luís. O caso foi concluído as
investigações, e o inquérito foi terminado, disse Dr.
Elson Ramos.

Segundo ele, diante das investigações feitas pela PC,
apurou-se que um dos dois irmãos, conhecido pelo
apelido de "Sonda" teria sido o autor do disparo que
matou "Coveiro", "mas os três indivíduos tiveram
envolvimento nesse caso", afirmou Elson. Ele informou
que durante dez dias de investigação foi concluído o
inquérito, e que segue para o Ministério Público, que
por sua vez dará conhecimento ao Poder Judiciário.

MAIS INFORMAÇÕES

Segundo o delegado, o Antônio Alves Gomes
"Coveiro" foi morto por uma arma de fogo, foi
averiguado que o disparo foi feito pelo elemento que
era civil, e que era vigia. Conforme as informações, a
vítima teria furtado um celular de uma zeladora de um
local (na verdade de um comitê) e ela informou para o
policial no local, o Jaelson que teria sido vítima desse
furto.

A principio teria como suspeito a vítima, Antônio
Coveiro, e os três o detiveram e o encaminharam para
sua residência, teriam invadido a casa e ameaçado
sua esposa, o delegado relatou que desconfia que a

vítima teria dito que o celular estaria na sua casa.

Ainda segundo o delegado na coletiva, "depois de tudo
isso a vítima teria dito que o celular estaria com um
mototáxi, e eles teriam ido até esse mototáxi que
acabou entregando realmente esse celular, e eles não
satisfeitos, colocaram a vítima novamente no carro e
seguiram para a delegacia, após passarem da
delegacia (eles narram que não tinha passado), pelo
que a policia pode perceber eles passaram, Antonio
"Coveiro" desconfiando que algo de pior poderia
acontecer, teria pulado no volante do carro. Os dois
atrás, a vítima na frente e o policial dirigindo a S10, e
nesse momento ele pegou o volante fazendo o carro
bater na manilha, e foi quando o "Sonda" que estava
atrás, efetuou o disparo nas costa dele, nesse
momento do disparo, pessoas que perceberam que
algo estranho estava ocorrendo e foram denunciar na
delegacia", relatou Elson.

Enquanto isso (continuou o delegado) os três
elementos (o PM e os dois irmãos) se encaminharam
na camionete para um lago nas proximidades
onde "desovaram" o corpo de Antonio "Coveiro". Foi o
tempo suficiente que a polícia levou para seguir com a
equipe, no encalço dos mesmos, sendo que eles já
tinham "descartado" o corpo e estavam retornando, e
foi nesse momento que eles foram abordados. Com
isso, os policiais conseguiram tomar posse da arma de
fogo utilizada que estava dentro do veículo, e no
momento foi apreendido quatro celulares com eles, os
celulares foram identificados, três de cada um deles e
um da senhora que trabalhava no comitê do político
em questão. Um dos civis envolvidos confessou o
crime e disse que era o dono da arma que foi usada.
Por fim informou o delegado Regional Dr. Elson
Ramos: "Agora os três foram enquadrados nos crimes
de homicídio qualificado, violação a domicilio, ameaça
a viúva e também a ocultação de cadáver". (Matéria
produzida na Redação do AGORA com informações
da Polícia Civil)
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Bom Jardim: Justiça determina condenação
de ex-prefeita com base em denúncia do

Ministério Público
 

AGORA SANTA INÊS ONLINE/MA. Seg, 28 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com base em denúncia oferecida pelo Ministério
Público, a justiça determinou a condenação da ex-
prefeita de Bom Jardim, Malrinete dos Santos Matos e
do proprietário da empresa W.DAS.M.LOPES ROSA,
William das Mercês, por falsidade ideológica, crime de
responsabilidade e peculato. A denúncia do MPMA foi
realizada após indícios de irregularidades na
contratação de empresa fornecedora de autopeças.

Malrinete dos Santos assumiu a prefeitura após a
então prefeita, Lidiane Leite, ser afastada do cargo por
fraudes em licitações públicas, em 2015. Após a
posse, Malrinete emitiu um Decreto Emergencial
suspendendo os contratos firmados na antiga gestão e
concedendo poderes i l imitados a sua própria
administração na Prefeitura para a celebração de
contratos sem a obrigatoriedade de licitações.

O Ministério Público apontou na denúncia que, em
novembro de 2015, foi realizado, pela prefeitura de
Bom Jardim, um contrato com a empresa W, DAS M.
LOPES para o fornecimento de autopeças, durante 45
dias, pelo valor de R$100.721,22. A promotoria
ressaltou que William das Mercês, dono da empresa
que firmou o contrato com a Prefeitura, era, na época,
casado com a chefe de gabinete civil da então gestora,
que exercia, assim, um cargo de confiança na
administração municipal.

Foi destacado ainda na denúncia que o valor a ser
pago para a execução do serviço não condiz com a
frota que a Prefeitura possuía, na época composta de
um veículo. Em 45 dias, foram adquiridos R$61.196,34
em autopeças. Também foi apontado pela Promotoria
que o processo de contratação foi realizado sem
consulta prévia de preços de empresas concorrentes e
com ausência de indicação de um representante da
Prefeitura para acompanhar e fiscalizar a transação
licitatória, o que infringe a Lei 8.666/93, que
regulamenta a execução de contratos públicos. Os
funcionários públicos que foram ouvidos como
testemunhas durante o processo afirmaram que a
Prefeitura disponibilizava aos servidores, para a
locomoção durante a realização de atividades
profissionais, apenas um veículo, sendo que o mesmo
estava quebrado. Os servidores também afirmaram
que não havia sinais de trocas de peça no automóvel.

Foi comprovado que William das Mercês emitiu duas
notas fiscais declarando um serviço inexistente ao
município, configurando falsidade ideológica, sendo o
ilícito de conhecimento da então prefeita. William
negou qualquer irregularidade, mas confessou que
forneceu peças à prefeitura sem assinatura de
contrato. Segundo ele, o acordo foi firmado apenas em
uma conversa com um funcionário da Prefeitura.

Após as análises das provas e a apresentação das
alegações finais, foi concluído que a ex-prefeita agiu
de forma dolosa, em benefício próprio e do proprietário
da empresa, desviando dos cofres públicos a quantia
de R$ 100 mil.

SENTENÇA

Foi determinado, pelo desrespeito aos artigos 90 e 95
da Lei 8666/96, que rege as transações licitatórias, as
penas de 3 anos e três meses de reclusão e dois anos
de reclusão, respectivamente. Pelo crime de
declaração falsa em documento público, previsto no
art .299 do Código Penal,  fo i  determinada a
condenação de 1 ano. Também foi f ixado o
pagamento de multa no valor de R$ 100 mil pelos
danos causados aos cofres públicos. Foi concedido
aos réus o direito de apelarem em liberdade,
considerando a ausência dos pressupostos da
custódia cautelar.

Redação: CCOM-MPMA
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Crime na Litorânea eleva clima de
insegurança e medo na cidade

 

O ESTADO DO MARANHÃO / MA - CIDADES - pág.: 05. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Aonda de violência na Ilha de São Luís, mesmo com
as ações ostensivas nas últimas horas e prisões
registradas, ainda persiste. Na tarde de ontem (27),
por volta das 15h, um homem identificado até o
fechamento desta edição como "João Parceiro", de
idade não revelada, foi assassinado com vários tiros
na Avenida Litorânea. Segundo a polícia, o morto era
líder de facção na Vicente Fialho e havia assumido o
controle da área há pouco tempo, o que desagradou a
integrantes de um grupo criminoso rival.

Com isso, desde o dia 19 deste mês, a Região
Metropolitana registra - com base em levantamento
feito por O Estado a partir de informações da
Secretaria de Segurança Pública (SSP) - 18 mortes
violentas.

Sobre o crime mais recente - que aconteceu em frente
à sede do Batalhão de Bombeiros Marítimo (BBMar)
do Calhau, segundo populares, homens em duas
motos perseguiram a vítima até a área usada para
caminhada na via. Em determinado momento, um
deles se aproximou e efetuou os tiros.

Após os disparos, de forma imediata, homens do
policiamento do Batalhão de Choque perseguiram os
suspeitos de participação no crime. De acordo com a
SSP, nove pessoas foram press. A polícia apreendeu
ainda quatro armas que estavam com os suspeitos,
sendo uma delas a usada no crime.

A polícia trabalhava, desde cedo, com a informação de
que haveria crime envolvendo facção criminosa na
Avenida Litorânea.

No entanto, apesar da mobilização dos responsáveis
pela segurança, o crime aconteceu. Como a polícia
estava de sobreaviso, as prisões foram feitas de forma
rápida.

O crime chamou a atenção dos frequentadores da
orla, que estava lotada na hora do crime, apesar das
medidas de restrição sanitária. Nas redes sociais,
algumas pessoas que passavam instantes após o
assassinato no local alertavam para a insegurança no
trecho.

Mais A maioria dos crimes, ainda de acordo com a
polícia, dos últimos dias está relacionada com a guerra
de faccionados. Somente durante a noite de quinta-

feira (24) até o período da manhã de sexta-feira (25), o
registro foi de nove mortes violentas e, entre as
vítimas, está o policial militar Ricardo Sousa Pinheiro,
de 35 anos. A Secretaria de Segurança Pública
(SSP) afirmou, que as forças de segurança estão
tomando "medidas mitigadoras" para conter essa onda
de violência na Região Metropolitana.

Ainda durante a noite de quintafeira (24) ocorreram
mais três assassinatos . De acordo com a polícia, um
dos casos foi registrado às 22h30, na Vila Luizão e
teve como vítima Theco Ryan de Sousa Goulart, o Biu,
de 18 anos. Ele ainda foi levado para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do Araçagi, mas chegou
sem vida.

O outro homicídio ocorreu às 22h32, no bairro Cohab-
Anil III e a vítima foi identificada como Maicon Almeida
Silva, de 22 anos. A polícia informou que ele foi morto
a t i ros em plena via públ ica desfer idos por
faccionados.

O terceiro assassinato aconteceu às 22h40, no Novo
Aurora, área do Cohatrac, e a vítima foi José Luís
Lisboa de Aquino, de 29 anos. De acordo com a
polícia, José Aquino foi assassinado na porta de sua
residência.
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Dias de pânico e medo (3)
 

O ESTADO DO MARANHÃO / MA - OPINIÃO - pág.: 04. Seg, 28 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Oano de 2020 é marcado por obstáculos. Em março,
uma pandemia mundial do coronavírus modificou os
hábitos da população. A doença, que afeta o sistema
respiratório, trouxe mortes, ansiedade, desemprego e
muita dor.

No Maranhão, já foram mais de 3.700 mortos por
causa da doença.

Nos últimos dias, além das perdas da pandemia, a
população da Região Metropolitana de São Luís
deparou- se com efeitos de um problema constante: a
onda de violência que se abateu sobre a região.

No sábado (19), a morte de um motorista de ônibus
em um assalto evidenciou a vulnerabilidade de quem
usa ou trabalha em transporte coletivo.

Ao longo de sete dias, foram 17 assassinatos na
Grande Ilha. Entre a noite de quinta-feira (24) e manhã
de sexta-feira (25), foram nove assassinatos. Uma das
vítimas foi o policial militar Ricardo Sousa Pinheiro, de
35 anos, ele teria reagido a um assalto no bairro Ipem
São Cristóvão, ele matou um dos suspeitos, mas
também foi atingido de forma fatal por outro envolvido
no assalto.

Em plena manhã de sexta-feira, na Avenida Alexandre
de Moura, bem em frente ao quartel do Corpo de
Bombeiros Militar, diante do movimento de carros e
pessoas, que tentam retomar suas rotinas de trabalhos
que foram alteradas pela pandemia, uma execução foi
flagrada por câmeras de segurança e impactou a
cidade. Um homem que dirigia um carro é alvejado por
um outro parado na calçada que em seguida foge em
outro veículo. A cena do tiro e do carro batendo no
poste, quando o motorista já se encontra sem vida
circulou durante todo o dia em aplicativos de
mensagens e também foi exibida em noticiários de
televisão.

A motivação do crime ainda está sendo investigada
pela polícia.

Após esse assassinato,  d iversos boatos se
espalharam pelas cidades, vídeos de crimes ocorridos
em outros estados e já antigos começaram a ser
compartilhados como se estivessem acontecendo
naquele momento, áudios atribuídos a líderes de
movimentos criminosos e supostos recados a
comerciantes de bairros pedindo para que os
estabelec imentos fossem fechados também
art icularam uma espécie de cul to ao medo,

apavorando uma população que já se sente abalada
emocionalmente pelos efeitos da pandemia da Covid-
19.

Nas redes sociais, o governador Flávio Dino pediu que
não espalhassem fake news e tentou tranquilizar a
população mostrando ações de segurança que
estavam sendo realizadas nas ruas, como forma de
conter a onda de violência na cidade.

Em uma entrevista à TV Mirante, o governador disse
que a maioria dos assassinatos na Grande Ilha foram
provenientes de uma guerra promovida por integrantes
de facções criminosas e ainda na sexta-feira (25)
todos os órgãos da segurança pública estavam
reunidos para traçar medidas para combater essa
onda de violência. Na noite de sexta-feira, várias
ações da polícia foram feitas em diversos pontos da
cidade.

A força da guerra das facções criminosas é um desafio
para as medidas de segurança pública no país.

No Maranhão, alguns grupos são famosos por nomes
e ditam regras em vários bairros periféricos da Ilha,
deixando os moradores silenciados por medo.

É preciso uma resposta rápida das operações
montadas pela polícia, a população aguarda os
resultados, para que, este momento já tão difícil da
pandemia, possa ser atravessado com um mínimo de
segurança social.
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Brigas em bares deixam duas pessoas mortas
na cidade de Caxias, no Maranhão
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Integrante de facção criminosa é executado
na Avenida Litorânea
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Brigas em bares deixam dois mortos no fim
de semana
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Suspeito de integrar facção criminosa é
morto a tiros na Avenida Litorânea, em São

Luís
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Integrante de facção criminosa é executado
na Avenida Litorânea
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