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Caxias tem 8 candidatos a prefeito e 359
para vereador
Caxias tem um número inédito de candidatos a
prefeito nas eleições municipais de 2020. Ao todo, 8
postulantes ao cargo, com respectivos vices,
solicitaram registros no TRE-MA (Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão) e mais 359 ao cargo de
vereador. O município sempre apresentou entre dois a
quatro candidatos ao cargo majoritário.
De acordo com o calendário das eleições, o prazo
para a apresentação de pedidos de registro de
candidaturas terminou neste sábado (26) às 19h.
Sendo que, dia 29 de setembro (3ª feira), é o prazo
final para a Justiça Eleitoral publicar edital dos pedidos
de registro de candidatos apresentados pelos partidos
políticos ou coligações.
ADELMO SOARES - 65 - PC DO B - COLIGAÇÃO
CAXIAS DE TODOS NÓS
(vice: THAIS COUTINHO)
AJ ALVES - 27 - DC
(vice: HAMMAYANA CARDOSO)
CESAR SABÁ - 15 - MDB

Impugnações
Qualquer candidato, partido, coligação ou o Ministério
Público poderá, dentro de cinco dias, contados da
publicação do edital referente ao pedido de registro,
impugnar o requerimento por meio de petição
fundamentada.
O candidato questionado e seu partido ou coligação
devem ser citados para, dentro de sete dias,
contestarem a impugnação ou se manifestarem sobre
a notícia de inelegibilidade. Essa citação refere-se,
ainda, à possibilidade de juntada de documentos, à
indicação de lista de testemunhas e ao requerimento
para a produção de outras provas. A resolução
prossegue com os trâmites do pedido de impugnação
até o seu julgamento.
Além disso, qualquer cidadão no gozo de seus direitos
políticos pode, no prazo de cinco dias, contados da
publicação do edital relativo ao pedido de registro,
encaminhar notícia de inelegibilidade de candidato ao
órgão competente da Justiça Eleitoral para a
apreciação do registro, também mediante petição
fundamentada. Essa notícia de inelegibilidade será
juntada aos autos do respectivo pedido de registro.

(vice: PEDRO BARROS)
CAMPANHA
CONSTANTINO CASTRO - 14 - PTB
(vice: MAGNO CHAVES)
FABIO GENTIL - 10 - REPUBLICANOS - COLIGAÇÃO
CAXIAS NÃO PODE PARAR
(vice: PAULINHO)
JÚNIOR MARTINS - 20 - PSC - COLIGAÇÃO AVANTE CAXIAS

Neste domingo (27) começa o período da campanha
eleitoral nas ruas. Serão permitidos comícios,
carreatas, distribuição de materiais gráficos e
propagandas na internet. Já o horário eleitoral na
televisão e no rádio começam no dia 9 de outubro.
Por causa da pandemia, as eleições municipais de
2020 tiveram o calendário alterado por meio de
emenda constitucional aprovada pelo Congresso. O
primeiro e o segundo turnos estão marcados para os
dias 15 e 29 de novembro, respectivamente.

(vice: LUIZ CARLOS MOURA)
Confira o calendário eleitoral
LUCIANO ALDRIN - 18 - REDE
(vice: BAGO MAGNO)
PROF ARNALDO RODRIGUES - 50 - PSOL
(vice: PROF ANTONIO ALVES)

- 26 de setembro: prazo para registro das
candidaturas;
a partir de 26 de setembro: prazo para que a Justiça
Eleitoral convoque partidos e representação das
emissoras de rádio e TV para elaborarem plano de
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mídia;
- após 26 de setembro: início da propaganda eleitoral,
também na internet;
- 9 de outubro: início da propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na TV
- 27 de outubro: prazo para partidos políticos,
coligações e candidatos divulgarem relatório
discriminando as transferências do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(Fundo Eleitoral), os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os
gastos realizados;
- 15 de novembro: primeiro turno da eleição;
- 29 de novembro: segundo turno da eleição (onde for
o caso);
- até 15 de dezembro : data-limite para o
encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das
prestações de contas de campanha dos candidatos e
dos partidos políticos, relativamente ao primeiro turno
e, onde houver, ao segundo turno das eleições;
- até 18 de dezembro: será realizada a diplomação dos
candidatos eleitos em todo país, salvo nos casos em
que as eleições ainda não tiverem sido realizadas.
Site: https://portalsinalverde.com/noticia/34236-caxiastem-8-candidatos-a-prefeito-e-359-para-vereador-
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Polícia prende 9 suspeitos de envolvimento
na morte de homem na Avenida Litorânea
A Polícia Militar prendeu nove pessoas por
envolvimento na morte de um homem, na tarde deste
domingo (27), na Avenida Litorânea, em São Luís. A
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSPMA) informou, que o homem era líder de uma facção
criminosa que atuava no bairro Vicente Fialho, na
capital. A identidade da vítima ainda não foi revelada.
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.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou
que quatro armas de fogo foram apreendidas com os
suspeitos.
Entenda o caso
Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo
(27), no calçadão da Avenida Litorânea, em São Luís.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima que não foi
identificada, seria integrante de uma facção criminosa
que atua na Região Metropolitana.
Ao menos dez disparos foram efetuados por membros
de um grupo criminoso rival, de dentro de um veículo
que trafegava pela região. Logo após os disparos,
algumas pessoas suspeitas de envolvimento com o
crime foram presos por uma equipe da PM que fazia o
patrulhamento da área.
Site: https://centraldenoticias.radio.br/policia-prende-9suspeitos-de-envolvimento-na-morte-de-homem-naavenida-litoranea/
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Maranhão tem 171.775 casos e 3.724 óbitos
por Covid-19, neste domingo (27)
Por G1 MA - São Luís, MA

O Maranhão chegou a 171.755 casos e 3.724 mortes
pelo novo coronavírus (Covid-19). Os dados são da
Secretaria de Estado da Saúde (SES) e foram
atualizados no início da noite deste domingo (27).
O número de recuperados pela doença no Maranhão
subiu e chegou a 162.449. (Confira algumas histórias
de recuperados pela doença no estado no fim desta
reportagem)
Foram registrados 275 casos nas últimas 24h. Dos
novos casos, 110 foram na Grande Ilha (São Luís, São
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), 134 em
Imperatriz e 41 nos demais municípios do estado. O
estado possui 4.973 casos sob suspeita.
Ao todo, foram registrados 10 óbitos por Covid-19 nas
cidades de Bom Jardim (1), Caxias (1), Chapadinha
(1), Codó (1), Esperantinópolis (1), Humberto de
Campos (1), Imperatriz (1), Timon (1), Passagem
Franca (1) e Poção de Pedras (1).
Até o momento, 5.582 pacientes estão em tratamento
contra o coronavírus no estado. Deste número, 5.235
estão em isolamento domiciliar, 208 internados em
enfermarias e 139 em leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
Desde o início da pandemia, 3.558 profissionais da
saúde foram infectados pela Covid-19 e deste
número, 3.473 se recuperaram e 65 morreram. No
estado, já foram realizados 380.873 testes para a
doença, sendo que 206.467 foram descartados.
Leitos de UTI para a Covid-19 na Grande São Luís
Leitos clínicos para a Covid-19 na Grande São Luís
Leitos de UTI para a Covid-19 em Imperatriz

grande festa por se recuperar da doença e receber
alta no Hospital Dr. Genésio Rêgo, em São Luís.
A comemoração contou com a participação de
familiares e da equipe médica do hospital. Aos 68
anos, Graciliano é aposentado e ficou conhecido pelo
seu carisma com todos os profissionais de saúde.
Aos 101 anos, a idosa Regina Coelho Guiné foi mais
uma maranhense que venceu a Covid-19 em São
Luís. Os sinais iniciais de infecção pela doença como
febre e indisposição, foram percebidos por um dos
filhos da idosa.
Dona Regina passou por um exame de testagem onde
foi comprovado o diagnóstico. Após o tratamento, a
resposta imunológica foi surpreendente e chamou a
atenção dos médicos e familiares da idosa, já que ela
estava em recuperação de uma cirurgia no fêmur.
Luzia Angelita Costa Almeida, de 73 anos, recebeu
alta da Covid-19 e reencontrou a família após 90 dias
internada no Hospital Universitário da UFMA, em São
Luís.
A paciente foi a segunda pessoa com Covid-19 a dar
entrada no hospital e também era a que estava a mais
tempo internada. Segundo o HUUFMA, o tratamento
da idosa exigiu diversos esforços da equipe de saúde,
além da força e superação da paciente para vencer as
dificuldades.
Flávia Cristina Abreu de Almeida, de 49 anos, recebeu
alta com grande festa no Hospital Universitário, em
São Luís. Ela ficou 34 dias internada com a Covid-19 e
saiu chorando e agradecendo os profissionais de
saúde.
A maranhense foi a última pessoa internada em uma
das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que o
HUUFMA mantinha apenas para pacientes com Covid19, e que foi desativada.

Leitos clínicos para a Covid-19 em Imperatriz

Leitos clínicos para a Covid-19 nas demais regiões

Após ficar internada durante um mês e 22 dias, a
paciente Celma Rodrigues, de 61 anos, ganhou uma
nova vida depois de receber alta do Hospital Dr.
Genésio Rêgo.

Após passar dois meses internado com a Covid-19, o
idoso Graciliano Pereira dos Santos recebeu uma

Quando ela deu entrada no hospital, seus pulmões
estavam com 92% de comprometimento. Ao todo,

Leitos de UTI para a Covid-19 nas demais regiões
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foram 31 dias internada em um leito de UTI e outros
21 dias na enfermaria até vencer a Covid-19.
Aos 102 anos, o idoso Francisco Pereira Leite que
mora no município de Tuntum, é um dos
maranhenses que venceram o novo coronavírus. Ele
que nunca havia ido ao médico, descobriu que estava
infectado ao ir par São Luís tratar de problemas nos
pulmões.
Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da
Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como
lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço
descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca
com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e
jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem
que as mãos estejam limpas.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/09/27/ma
ranhao-tem-171775-casos-e-3724-obitos-por-covid-19neste-domingo-27.ghtml
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Homem morto a tiros na Litorânea era líder
de facção criminosa que atua em São Luís,
diz SSP
Por G1 MA - São Luís, MA

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSPMA) 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 por
suspeita de envolvimento no crime. 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.
Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo
(27), no calçadão da Avenida Litorânea, em São Luís.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima que não foi
identificada, seria integrante de uma facção criminosa
que atua na Região Metropolitana.
Ao menos dez disparos foram efetuados por membros
de um grupo criminoso rival, de dentro de um veículo
que trafegava pela região. Logo após os disparos,
algumas pessoas suspeitas de envolvimento com o
crime foram presos por uma equipe da PM que fazia o
patrulhamento da área.
Site:
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https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/09/27/ho
mem-morto-a-tiros-na-litoranea-era-lider-de-faccaocriminosa-que-atua-em-sao-luis-diz-ssp.ghtml
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Nove suspeitos de envolvimento em briga de
facções na avenida Litorânea são presos em
São Luís
SÃO LUÍS - Nove suspeitos de envolvimento em briga
de facções, que resultou em um homicídio, na tarde
deste domingo (27), na avenida Litorânea, em São
Luís, foram presos pela Polícia Militar, ainda no local
do crime. Segundo a Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão (SSP-MA), além dos presos,
foram apreendidas quatro armas de fogo durante
abordagem policial.
Saiba mais:
Suspeito de integrar facção criminosa é morto na Av.
Litorânea na tarde deste domingo em São Luís?
O crime
Ainda de acordo com a SSP-MA, a vítima era
integrante de uma facção criminosa que atua na
capital maranhense e foi morto por membros de grupo
rival. A polícia também informou que o suspeito foi
alvejado com 10 disparos de arma de fogo. O crime
assustou frequentadores da avenida Litorânea e
deixou o trânsito lento no local.
Segundo a SSP-MA, o suspeito morto, que ainda não
teve a identidade revelada, era líder de facção no
bairro Vicente Fialho, na capital maranhense, e havia
assumido o controle da área há pouco tempo,
descontentando integrantes do grupo criminosos rival.
"A polícia agiu rápido e prendeu os quatro envolvidos
na morte e apreendeu quatro armas, incluindo a usada
no crime. Outro suspeito, amigo da vítima, também foi
preso", informa o subcomandante geral de Polícia
Militar, coronel Nilson Ferreira.

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.
Leia a nota da SSP-MA na íntegra:
A Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Maranhão informa que as forças de segurança agiram
prontamente na tarde de hoje, domingo (27/09), na
Avenida Litorânea. Imediatamente após a ação de
criminosos, a Polícia Militar realizou a abordagem e
prendeu nove suspeitos ainda na cena do crime,
apreendendo quatro armas de fogo. Uma vítima era
integrante de uma facção criminosa. A SSP reafirma
que o policiamento na capital está nas ruas, presente
e em alerta, para combater a criminalidade e garantir
tranquilidade à população.
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2020/09/27/nove-suspeitos-deenvolvimento-em-briga-de-faccoes-na-av-litoranea-saopresos-em-sao-luis.shtml

Combate ao crime organizado
Na lista dos bairros que estão já começaram a receber
operações de rotina está Cidade Olímpica, Cidade
Operária, Vial 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
1
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Operação desencadeada na capital resulta em
40 prisões
A noite de sexta-feira (25) e a madrugada desse
sábado (26) foram marcadas por operações
ostensivas e preventivas, coordenadas pessoalmente
pela cúpula de Segurança Pública do Estado. Mais
de 700 policiais militares e 40 policiais civis, além do
próprio titular da SSP, Jefferson Portela; do
comandante geral da Polícia Militar do Maranhão
(PMMA), coronel Pedro Ribeiro; e do delegado-geral
da Polícia Civil, Armando Pacheco; estiveram
presentes nas ruas da capital , após a onda de
violência provocada por disputas entre facções
criminosas, que ligou o alerta e gerou temor da
população da Grande São Luís.

Para o delegado-geral Armando Pacheco, a atividade
efetiva das forças de segurança na rua, após
planejamento feito pelos setores de inteligência, já
surtiu resultados, visto que não ocorreu nenhum
homicídio ou tentativa durante a noite de sexta-feira ou
madrugada de ontem.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2020/09/27/operacaodesencadeada-na-capital-resulta-em-40-prisoes/

Portela ressaltou, também, as mais de 40 prisões
feitas nos últimos dias durante ações conjuntas das
polícias Civil e Militar que retirou diversos suspeitos de
crimes de circulação na área. Foram realizadas
incursões em bairros, revistas no transporte coletivo
nas vias da cidade e nos terminais de integração, além
de abordagens a transeuntes e veículos.
A Secretaria de Segurança informou que, como
resultado prévio desta etapa da ação, houve prisões e
apreensões de drogas na área da Vila Progresso e 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.
O coronel Pedro Ribeiro destacou que o efetivo foi
disponibilizado para assegurar total segurança nos
bairros da região metropolitana de São Luís e, ainda,
que as ações permanecerão sempre de forma
integrada com a Polícia Civil.
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
sextafeira (25), sendo finalizado esta primeira etapa às
6h da manhã desse sábado (26).
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40 pessoas presas em ação de combate ao
crime em São Luís
Da Redação com informações do governo

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.
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 tranquilizar as famílias. Os problemas de
criminalidade estão sendo combatidos."
Site: https://oimparcial.com.br/policia/2020/09/40pessoas-presas-em-acao-de-combate-ao-crime-em-saoluis/
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Homem é assassinado na Avenida Litorânea
Um homem identificado por "Júnior Parceiro" foi
assassinado nas primeiras horas da tarde deste
domingo (27), na Avenida Litorânea, próximo ao
Parquinho.
De acordo com informações do secretário de
Segurança Pública, Júnior Parceiro foi assassinado
por membros de uma facção criminosamente rival, a
qual ele fazia parte.
Site: http://diegoemir.com/2020/09/homem-eassassinado-na-avenida-litoranea/
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Vídeo: em ação rápida, Polícia prende
quadrilhas na avenida Litorânea em São Luís
John Cutrim

Nota SSP

Em ação rápida, policiais militares conseguiram
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.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Maranhão informa que as forças de segurança agiram
prontamente na tarde de hoje, domingo (27/09), na
Avenida Litorânea. Imediatamente após a ação de
criminosos, a Polícia Militar realizou a abordagem e
prendeu nove suspeitos ainda na cena do crime,
apreendendo quatro armas de fogo. Uma vítima fatal
era integrante de uma facção criminosa.

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 criminosos rival. "A polícia agiu rápido e prendeu
os quatro envolvidos na morte e apreendeu quatro
armas, incluindo a usada no crime. Outro suspeito,
amigo da vítima, também foi preso", informa o
subcomandante geral de Polícia Militar, coronel Nilson
Ferreira.

A SSP reafirma que o policiamento na capital está nas
ruas, presente e em alerta, para combater a
criminalidade e garantir tranquilidade à população.
Site: https://johncutrim.com.br/video-em-acao-rapidapolicia-prende-quadrilhas-na-avenida-litoranea-em-saoluis/

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, Vial 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.
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Secretário de Segurança coordena operações
de enfrentamento a criminalidade na região
metropolitana
Ações de enfrentamento contra a criminalidade foram
desenvolvidas por todo o dia e a noite desta 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 do dia e à
noite 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.
Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.
Site:
https://luiscardoso.com.br/policia/2020/09/secretario-deseguranca-coordena-operacoes-de-enfrentamento-acriminalidade-na-regiao-metropolitana/

1

