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O VALE

Na quarta-feira (18), a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) realizava comando de 
fiscalização de trânsito no 
município de Santa Luzia, na 
BR-222, na altura do km 406, 
quando deu ordem de parada 
a um veículo ocupado por um 
casal. No banco de trás do veí-
culo, havia uma arma de fogo 
carregada e com a numeração 
suprimida. 

Durante a fiscalização, 
os policiais rodoviários fede-
rais visualizaram uma série 
de objetos no banco traseiro, 
sem qualquer dispositivo de 
retenção, o que compromete 
a segurança dos ocupantes do 
veículo. Orientado a acondi-

cionar os objetos no compar-
timento de carga, o condutor 
foi flagrado com um revólver 
calibre 38, com oito munições 
intactas, seis delas no tambor 
do armamento, prontas para 
uso.

Foi constatado, ainda, 
que o revólver estava com a 
numeração suprimida. Per-
guntado sobre os fatos, o con-
dutor informou que já adquiriu 
o armamento naquele estado. 
Evidenciado o flagrante, foi 
dada voz de prisão ao envol-
vido pelo crime de porte ilegal 
de arma de fogo de uso permi-
tido e realizado o encaminha-
mento do caso para a Polícia 
Civil em Santa Luzia-MA.

Motorista sem porte é 
flagrado pela PRF com arma 

de fogo, em Santa Luzia

Revólver calibre 38 estava no banco de trás do veículo. Foto: Divulgação

Neste sábado, 21, o evento 
acontece simultaneamente em todo 
Brasil e, no Maranhão, seis cidades 
vão sediar programação regionaliza-
da, como Santa Inês. Trata-se de uma 
ação que acontece simultaneamente 
em todo o Brasil, focando na disse-
minação de conhecimento sobre o 
universo das startups, tendências de 
mercado e modelagens de negócios 
inovadores para esse segmento, for-
mas de apoio a empreendedores que 
desejam viabilizar suas startups, além 
de pautas sobre empreendedorismo e 
inovação.

No Maranhão, o Startup Day vai 
ser realizado em seis cidades - São Luís, 
Imperatriz, Açailândia, Caxias, Presi-
dente Dutra e Santa Inês, com uma 
programação gratuita. Em Santa inês 
as inscrições podem ser feitas no se-
guinte link:  (bit.ly/StartUpDaySantaI-
nês), onde também está disponível a 
programação e os horários específicos. 

Para apoiar esse público, nesta 
edição 2022, o Sebrae preparou uma 
programação que contempla pales-
tras, painéis, talk shows nas cidades 
sede do evento, além de mentorias, 
com enfoque nos eixos Marketing/
Vendas; Gestão/Estratégias de Negó-
cios; Finanças; Modelagem de Negó-
cios para Startups, Produção de Even-
tos. As mentorias têm o propósito de 
atender pessoas que empreendem em 

negócios, bem como aqueles que de-
sejam se lançar como empreendedo-
res no universo das startups. 

As atividades de mentorias con-
tam com parceria entre o Sebrae e o 
iBlack, sendo direcionadas para o pú-
blico previamente inscrito no Startup 
Day. O iBlack é um negócio de impacto 
social, criado com o objetivo de auxiliar 
na gestão de afronegócios, bem como 
no fortalecimento da Diversidade e 
Inclusão em ambientes empresariais, 
tendo a sua atuação iniciada em 2019.

Toda a programação do Startup 
Day é gratuita. As palestras são pre-
senciais e acontecem no auditório do 
Sebrae (Rua do Comércio, 900), das 
08h30 às 12h30 e das 14h às 18h30.  
As atividades começam com um café 
da manhã e boas-vindas da equipe Se-
brae aos participantes. 

De acordo com o analista de ne-
gócios do Sebrae em Santa Inês, João 
Victor Serrão, o Startup Day é um dia 
para obter muito conhecimento so-
bre startups, tendências de mercado, 
empreendedorismo e inovação. “Em 
Santa Inês, a programação terá duas 
turmas participando da oficina prática 
sob a temática Transformando proble-
mas em negócios”, ressalta Victor. 

As oficinas serão mediadas pe-
los facilitadores Ítalo Roberto Pereira 
Carvalho e Walterly Torres Buceles Ju-
nior.

Startup Day vai 
movimentar ecossistema 
de startups em Santa Inês  

Evento vai ser realizado no Sebrae em Santa Inês

Neste fim de semana acontece 
a VI edição da Cavalgada do 
Cabeça Branca em Pindaré

Neste sábado e domingo, 
dias 21 e 22 de maio, será realiza-
da a sexta edição da Cavalgada do 
Cabeça Branca em Pindaré Mirim. 
Centenas de cavaleiros e amazonas 
de várias cidades do Maranhão já 
confirmaram a participação nesse 
grande evento.

A maior e melhor festa do va-
queiro da região sairá do Sítio Lava 
Jato, próximo ao Posto Magnólia, 
em Pindaré Mirim e percorrerá as 
principais ruas da cidade. Na pro-

gramação da Cavalgada, há 12 ho-
ras de forró sem intervalo com a 
animação do Luís Cantor, Forró Pe-
gada Show, Banda Vênus, Guilher-
me Show e Cachin Safadão.

Haverá ainda concurso de 
laço em bode, corrida de jumento 
e forró do vaqueiro.  

A cavalgada já entrou para o 
calendário de eventos do municí-
pio. Não perca! Mais uma organi-
zação do vereador e vaqueiro An-
tônio de Cabeça Branca.Várias comitivas já confirmaram presença na edição desse ano
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No último fim de semana, o ex-
-prefeito de São Luís, Edivaldo Holan-
da Junior (PSD), participou de com-
promissos da sua pré-candidatura ao 
governo do estado em Santa Inês, 
Pio XII e Pindaré-Mirim, na região do 
Vale do Pindaré, além de Olho d’Água 
das Cunhãs, no Médio Mearim. Em 
todos os municípios, recebeu ade-
sões ao projeto de disputar a suces-
são estadual nas eleições deste ano, 
além de contribuições da população 
para a formulação do seu plano de 
governo.

Em Santa Inês, acompanhado do 
vereador Didi Junior e do pré-candi-
dato a deputado federal, Pastor Mar-
cos Aurélio, Edivaldo visitou o merca-
do municipal e a feira livre da cidade, 
onde conversou com feirantes e con-
sumidores sobre iniciativas que pos-
sam fortalecer a agricultura familiar. 
Como em todos os locais que tem vi-
sitado, o pré-candidato ao governo 
recebeu o carinho da população.

Em seguida, ele participou de 
ato político no povoado Juçaral do 
Capistrano. Na ocasião, falou sobre 
os seus quase 20 anos de trajetória 
política e as suas perspectivas como 
pré-candidato a governador do Ma-
ranhão.

“Eu sempre caminhei na vida pú-
blica ouvindo as pessoas, os seus an-
seios. Essa é a minha forma de fazer 
política e é assim que estamos cons-
truindo um plano de governo para 
fazer a diferença na vida dos mara-
nhenses, dialogando e apresentando 
soluções aos problemas do seu dia a 

dia”, afirmou Edivaldo.
Além do vereador Didi Junior, 

marcaram presença no evento os ve-
readores Patrício e Eliane Lira, que 
apoiam o projeto do pessedista, e li-
deranças de municípios do entorno, 
como Zé Doca e Pindaré-Mirim. Ain-
da na cidade, o pessedista participou 
do lançamento da pré-candidatura a 
deputado federal do Pastor Marcos 
Aurélio.

Além das agendas em Santa Inês, 
Edivaldo esteve em Pindaré-Mirim 
mais uma vez. Ampliando forças po-
líticas em torno do seu nome, ele re-
cebeu a adesão do presidente eleito 
da Câmara Municipal, vereador Se-
nilson Silva, o Coió. 

Edivaldo também foi recepciona-
do com uma motocarreata em Pio XII, 
onde participou ainda de evento ao 
lado de lideranças e da população da 
cidade. Em Olho d’Água das Cunhãs, 
no médio Mearim, o ex-prefeito de 
São Luís foi recepcionado por um 
grupo de lideranças que apoiam o 
seu projeto de chegar ao Palácio dos 
Leões nas eleições deste ano.

 Edivaldo Holanda esteve na região de Santa Inês
Em Santa Inês esteve acompanhado do vereador Didi Junior e 
do pré-candidato a deputado federal, Pastor Marcos Aurélio

Em Pindaré, Edivaldo Holanda esteve
 reunido com o vereador Coió

O ex-prefeito de São Luís visitou 
feiras e mercados de Santa Inês

A agenda do pré-candidato ao governo
 do estado foi intensa na região
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Na tarde desta quinta-feira (19), mais uma 
pessoa morreu por conta de um assalto dentro de 
um ônibus na grande São Luís. A vítima foi identi-
ficada como Wellington Rosa da Silva, de 39 anos, 
que teria reagido ao assalto e acabou sendo balea-
do no abdômen.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu 
na região do bairro Pedrinhas, na BR-135, dentro 
de um ônibus que fazia a linha para o Coqueiro. 
Wellington ainda foi levado para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do Maracanã, mas não 
resistiu ao ferimento.

Policiais estiveram na região fazendo rondas, 
mas o criminoso não foi encontrado e ninguém foi 
preso.

Esse é o terceiro caso de assalto a ônibus que 
termina de forma violenta na grande São Luís. Na 
quarta-feira (18), Regina Rodrigues França, de 39 
anos, morreu ao se jogar de um ônibus em movi-
mento durante um assalto na Estrada de Ribamar, 
Região Metropolitana de São Luís.

De acordo com a polícia , ela teria se assus-
tado quando dois assaltantes entraram no ônibus, 
da linha Paranã/São Francisco, na região próximo 
a Quimica Norte. A dupla teria ameaçado os pas-
sageiros e o motorista do ônibus, o que fez Regina 
pular pela janela. Ao cair, ela teve um forte impacto 
na cabeça e morreu nas proximidades da garagem 
da Taguatur.

Passageiro 
é baleado e 

morre durante 
terceiro caso 

de assalto 
a ônibus na 
Grande São 

Luís

Wellington Rosa da Silva, de 39 anos, foi atingido por um 
tiro durante um assalto a ônibus em São Luís 

— Foto: Reprodução/Redes Sociais

Policiais militares prenderam o homem 
suspeito de ter esfaqueado o motorista de 
ônibus Igor dos Santos, de 37 anos, durante 
um assalto na Avenida Guajajaras, na altura do 
bairro São Cristóvão, em São Luís.

Segundo a polícia, a prisão do suspei-
to no crime aconteceu durante a tarde desta 
quinta (19), no Residencial Nova Terra, em São 
José de Ribamar. O nome do preso não foi in-
formado.

O assalto aconteceu por volta das 21h45 
desta quarta-feira (18) dentro de um ônibus 
que fazia a linha Santa Clara/João Paulo. O as-
saltante entrou no coletivo, sacou uma faca, 
tomou o celular de uma passageira e depois 
entrou em luta corporal com o motorista

Durante a luta, o motorista acabou esfa-
queado e o criminoso fugiu. Igor dos Santos foi 
atendido por uma equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Samu), encami-
nhado ao Hospital Municipal Dr. Clementino 
Moura (Socorrão 2) e já teve alta médica.

Esse foi o segundo assalto a ônibus regis-

trado em menos de 24 horas na Grande São 
Luís. O primeiro assalto aconteceu na tarde de 
quarta-feira e terminou com uma passageira 
morta.

A vítima, identificada como Regina Rodri-
gues França, de 39 anos, morreu ao se jogar de 
um ônibus em movimento durante um assalto 
na Estrada de Ribamar, na Região Metropolita-
na de São Luís.

De acordo com a polícia, ela teria se as-
sustado quando dois assaltantes entraram no 
ônibus, da linha Paranã/São Francisco, na re-
gião próximo a Química Norte.

A dupla teria ameaçado os passageiros e 
o motorista do ônibus, o que fez Regina pular 
pela janela. Ao cair, ela teve um forte impacto 
na cabeça e morreu nas proximidades da gara-
gem da Taguatur.

Os criminosos concluíram o assalto e 
depois fugiram para uma região de matagal. 
A Polícia Militar foi acionada e, por volta das 
17h, prendeu dois suspeitos de participação 
no assalto.

Suspeito de esfaquear motorista 
de ônibus em São Luís é preso no 

Residencial Nova Terra

A arma do crime foi encontrada com o preso — Foto: Divulgação/PM

Em entrevista ao ‘JMTV’ 1ª edição, o secre-
tário de Estado de Segurança Pública do Mara-
nhão (SSP-MA), Coronel Sílvio Leite, falou, nesta 
quinta-feira (19), sobre os dados acerca dos índi-
ces de violência registrados nos últimos meses no 
estado.

De acordo com o secretário de Segurança 
Pública, a capital apresentou queda, a nível nacio-
nal, em 6% de crimes violentos letais.

“[…] Os crimes violentos, na Região Metro-
politana de São Luís, estão em declínio. Nós ve-
rificamos um dado do Monitor da Violência […] 
a nossa redução de crimes violentos letais está 
melhor do que a nível nacional […]’’, disse o se-
cretário.

Os dados, segundo Sílvio Leite, são baseados 
no Monitor da Violência. No entanto, a própria Se-
cretaria de Segurança Pública informa que houve 
100 mortes violentas nos municípios de São Luís, 

São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, de 
janeiro a abril, superando os índices de 2021, no 
mesmo período. O Monitor da Violência, citado 
pelo secretário, não coletou os registros dos me-
ses de abril e maio (ainda em curso).

Além dos dados referentes a crimes violen-
tos, o secretário Sílvio Leite também afirmou que 
houve redução no número de ocorrências em 
transportes coletivos de São Luís. A ‘Operação Ca-
traca’, iniciada para coibir ocorrências nos ônibus, 
especialmente em rodovias e pontos de maior pe-
riculosidade, teria ajudado a reduzir, em 16%, o 
número de assaltos a ônibus.

A tendência de queda, apresentada por Lei-
te, indica, também, que, de 2020 a 2022, o regis-
tro de ocorrências teria decrescido em 40%. Os 
dados, contudo, contrastam com a sensação de 
insegurança relatada por usuários de transporte 
coletivo.

Secretário de segurança do MA diz que 
violência na Grande São Luís está ‘em declínio’
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O ministro da Economia, Paulo Guedes, afir-
mou nesta quinta-feira (19) em um evento em São 
Paulo que o Brasil já saiu do "inferno" da inflação 
e que é "natural" ele continuar no cargo em um 
eventual segundo mandato do presidente Jair Bol-
sonaro.

Horas depois da declaração do ministro, em 
um evento de uma consultoria econômica em São 
Paulo, o próprio Ministério da Economia anunciou 
um aumento de 6,5% para 7,9% da estimativa da 
inflação oficial para este ano.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a inflação em abril registrou alta 
de 1,06%, a maior para o mês desde 1996.

Além disso, segundo o Banco Central, os ana-
listas do mercado financeiro preveem a inflação 
em 7,89% ao final deste ano. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3,5% e 
será considerada formalmente cumprida se oscilar 
entre 2% e 5%.

"Está faltando manteiga na Holanda, tem 
gente brigando na fila da gasolina no interior da In-
glaterra, que teve a maior inflação dos últimos 40 
anos e vai ter dois dígitos já já. Eles estão indo para 
o inferno. Nós já saímos do inferno, conhecemos o 
caminho e sabemos como se sai rápido do fundo 
do poço", declarou Guedes em evento da Arko Ad-
vice e Traders Club.

Com inflação acima de 12%, Guedes 
diz que 'já saímos do inferno'

 Inflação em abril foi de 1,06%, a mais alta desde 1996; mercado prevê 7,8% ao final deste ano; meta é 3,5%.

O Brasil registrou nesta quinta-
-feira (19) 115 mortes pela Covid-19 
nas últimas 24 horas, totalizando 
665.491 desde o início da pandemia. 
Com isso, a média móvel de mortes 
nos últimos 7 dias é de 113. Em com-
paração à média de 14 dias atrás, a va-
riação foi de +20%, indicando tendên-
cia de alta nos óbitos decorrentes da 
doença pelo terceiro dia.

Brasil, 19 de maio
• Total de mortes: 665.491
• Registro de mortes em 24 ho-

ras: 115
• Média de mortes nos últimos 7 

dias: 116 (variação em 14 dias: +20%)
• Total de casos conhecidos con-

firmados: 30.747.752
• Registro de casos conhecidos 

confirmados em 24 horas: 10.024
• Média de novos casos nos úl-

timos 7 dias: 15.940 (variação em 14 

dias: +1%)
Acre, Alagoas, Amazonas, Ama-

pá, Espírito Santo, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, Roraima 
e Sergipe não registraram morte por 
Covid em 24 horas. No estado de Ro-
raima, também não houve qualquer 
registro de novo caso conhecido no 
período.

O país também registrou 10.024 
novos diagnósticos de Covid-19 em 24 
horas, completando 30.737.728 casos 
conhecidos desde o início da pande-
mia. Com isso, a média móvel de casos 
nos últimos 7 dias foi de 15.940, varia-
ção de +1% em relação a duas sema-
nas atrás.

Em seu pior momento, a média 
móvel superou a marca de 188 mil ca-
sos conhecidos diários, no dia 31 de 
janeiro deste ano.

Brasil registra terceiro 
dia de alta nas mortes por 

Covid; média móvel é de 113

São 665.491 óbitos e 30.747.752 casos conhecidos registrados
 do novo coronavírus desde o início da pandemia

Cinco pessoas foram presas 
em flagrante, no último domin-
go (15), acusadas pela prática do 
crime de fraude em concurso pú-
blico. As prisões foram realizadas 
pela 23ª Delegacia Regional de 
Polícia de Buriticupu, com apoio 
das Delegacias de Polícia de Ara-
me e Bom Jesus das Selvas.

Segundo a Polícia Civil do 
Maranhão, ela recebeu informa-
ções sobre uma possível fraude 
que ocorreria no concurso pú-
blico do município de Buriticu-
pu, com a circulação de áudios e 
prints pelo aplicativo de mensa-
gens WhatsApp.

Diante dos fatos, uma equi-
pe da Polícia Civil passou a rea-
lizar levantamentos e conseguiu 
identificar um acusado, oriundo 
do Estado do Piauí, bem como 
verificar o local onde o homem 
estava hospedado e também foi 
descoberto o colégio onde ele fa-
ria a prova.

A polícia fez a representa-
ção pela busca e apreensão do-
miciliar no quarto de hotel em 
que o suspeito estava hospeda-
do e iniciou o monitoramento do 
homem, o qual foi abordado pela 
equipe policial quando estava 
saindo do local de prova.

A polícia deu cumprimento 

ao mandado de busca e apreen-
são e conseguiu coletar evi-
dências contra o suspeito, que 
recebeu voz de prisão e foi en-
caminhado para a delegacia de 
polícia para os procedimentos 
legais.

Ainda de acordo com a Po-
lícia Civil, o investigado tinha 
como modus operandi realizar, 
pessoalmente, a prova e passar 
suas respostas para outros ins-
critos no concurso, através do 
aplicativo WhatsApp. Os candi-
datos contratavam o investigado 
previamente, pela quantia de R$ 
3 mil.

No curso das investigações, 
foram identificadas quatro candi-
datas inscritas no concurso, que 
haviam pago o suspeito para que 
ele dese o gabarito da prova. To-
das foram presas e encaminhas 
para a delegacia.

O homem foi preso antes 
que conseguisse enviar suas res-
postas para as candidatas inscri-
tas no concurso público.

As cinco pessoas presas es-
tão sendo acusados pela prática 
do crime de fraude em certame 
de interesse público, previsto no 
art. 311-A, do Código Penal. A 
pena para esse tipo de crime é de 
2 a 6 anos de reclusão e multa.

Quatro pessoas são presas 
tentando fraudar concurso 

público em Buriticupu



Página 10

PUBLICIDADE
 Sexta-feira, 20 de Maio de 2022

Rua de Santana, Formosa,67 - Pindaré | (98) 98242-8731


