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Operação sensibiliza banhistas em balneários sobre a preservação de igarapés e do rio

 Com o objetivo de sensibilizar banhistas em 
balneários da cidade para que destinem correta-
mente os resíduos e contribuam com a preserva-
ção de igarapés e do rio Parauapebas, a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente (Semma) iniciou 
no sábado, 24, a operação Verão Sem Lixo – 
Ambientes Saudáveis, que seguirá até o dia 15 
de agosto.
 “Estamos percorrendo os balneários da ci-
dade, principalmente aqueles que têm como sua 
fonte hídrica igarapés, pois tudo o que é jogado 
neles vai parar no rio Parauapebas. Levamos a 
mensagem de conservação para que o rio sobre-
viva por mais tempo”, explica Francilma Dutra, co-
ordenadora de educação ambiental da Semma.
 

PG-03

MP requer aplicação de multa em mais 
de R$ 2 milhões à Equatorial Energia

O Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Jus-
tiça de Limoeiro do Ajuru apresentou na última quinta-feira, 22 
de julho, manifestação requerendo a aplicação de multa em 
mais de dois milhões de reais à empresa Equatorial Concessi-
onária de Distribuição de Energia Elétrica, em decorrência de 
descumprimento de acordo judicial homologado em processo 
de Ação Civil Pública ajuizada em 2010.

PG-04



 É notícia boa que você quer? 
Então toma! O Sol segue em 
seu paraíso e recebe a compa-
nhia esperta de Mercúrio, si-
nal de sorte em dose dupla na 
sua vida, meu cristalzinho! 
Agora, mesmo contando com 
vibes superpositivas, não con-
vém dar sopa para o azar.

22/7 a 22/8
23/8 a 22/9

21/03  a 20/04 21/04 a 20/05

21/05 a 20/06 21/06 a 21/07

22/11 a 21/12 22/12 a 20/01

Painel 02

Mercúrio está em ritmo de mu-
dança e manda boas notícias para 
as suas finanças no novo endere-
ço. Ele avisa que há chance de vo-
cê faturar um dinheirinho extra 
com coisas que pode fazer em sua 
casa – vale até divulgar nas redes 
sociais e pegar encomendas. Mas 
se trabalha com carteira assinada, 
já vou avisando que o bicho pode 
pegar, a concorrência profissional 
vai estar de amargar. 

Alô, alô, geminiane sempre de an-
teninha ligada à espera das novi-
dades! Quer primeiro as boas ou 
as bad news? Demorou pra deci-
dir e eu conto a melhor: seu re-
gente Mercúrio traz vibes dife-
rentes a partir de terça-feira e dei-
xa as suas qualidades tinindo, 
meu bombonzinho! Seu lado ne-
gociador, seu tino comercial e 
sua boa lábia estarão com a corda 
toda e você tem grandes chances 
de se dar bem no trabalho e com 
grana.

Seu signo tá de boas e vai ficar ain-
da mais com as good news que 
chegam de Mercúrio, cancerian-
jo! O astro soma vibes com o Sol e 
anuncia uma semana rendondinha 
para reforçar seus ganhos: o cami-
nho está aberto para você ver a cor 
do din-din. Mas a ala pessimista 
sempre fala que notícia boa dura 
pouco e a coisa pode encrespar pa-
ra o seu lado se não tomar umas 10 
xícaras de juízo, cuidar bem da sa-
úde e segurar os gastos. 

23/9 a 22/10 23/10 a 21/11

Vibes maneiras chegam de Mer-
cúrio nesta semana e o astro vai 
somar forças com o Sol, trazendo 
muitos estímulos para você reali-
zar seus planos e suas esperan-
ças. Algo que você deseja há tem-
pos pode virar realidade e o cená-
rio é favorável para projetos que 
envolvam estudos, viagem, mu-
dança de casa e ideais em parce-
ria com amigos. A grana e a saúde 
contam com proteção nos prime-
iros dias, mas vão inspirar cuida-
dos a partir de quinta-feira. 

Vitórias importantes podem ro-
lar no trabalho e seu cartaz vai 
aumentar com os chefes. Sim, a 
semana tem tudo para ser glori-
osa na vida profissional, mas 
apesar das indicações de suces-
so, não descarte aborrecimen-
tos, bebê! As expectativas por 
aumento nos ganhos podem dar 
ruim e a sensação de que seus es-
forços não trazem grana extra 
atiça a sua ira.

Sair da zona de conforto é a es-
pecialidade do seu signo e você 
recebe carta branca de alguns as-
tros para chacoalhar a roseira 
nesta semana. Boas novas che-
gam de Mercúrio e o reizinho 
dá sinal verde para você pensar 
fora da caixa, mudar os rumos 
do que não está fluindo do jeito 
que gosta e investir em novas ex-
periências. 

Quem está esperando uma semana 
sussa no trabalho e com grana pode 
ir tirando o cavalinho da chuva por-
que os astros não vão dar moleza, 
não! Ainda bem que seu signo é o 
rei da perseverança e não se ame-
dronta diante de desafios. Desistir 
não é a sua praia, aliás, se usar bem 
a cabeça, você tem tudo para fazer 
do limão uma bela limonada e 
transformar obstáculos em oportu-
nidades. 

21/01 a 19/02 22/02 a 20/03

1º. Gêmeos

Gêmeos é o signo 
mais mentiroso do 
zodíaco. O geminia-
no crê que uma men-
tirinha não faz mal, 
pois adora pregar 
peças. Amam uma 
boa fofoca , mas 
não conseguem se-
gurar um segredo 
por muito tempo. 
Quando é pego, es-
se signo dá um sor-
riso e diz que era 
brincadeira. É de 
perdoar, sem pro-
blemas, quando al-
guém mente para 
ele.

2°. Sagitário

Os sagitarianos são 
enérgicos s e curio-
sos, gostam de des-
vendar identidades e 
segredos. Mentem 
para descobrir novi-
dades, reações e ati-
tudes das pessoas. 
Também são compe-
titivos, usam a men-

tira para ter vanta-
gens.

3°. Peixes
Os piscianos são sen-
síveis e bondosos, 
são capazes de en-

xergar além da apa-
rência. Porém, é um 
signo que constante-
mente se perde com 
os próprios pensa-
mentos e acabam 
mentindo sem perce-
ber, pois acreditam 

em suas ilusões fan-
tasiosas como verda-
de absoluta.

4º. Escorpião

Quem é de Escorpião 

adora pregar trotes 
nas pessoas, mas não 
admite ser enganado 
por ninguém, princi-
palmente nos assun-
tos amorosos. Esse 
signo não espera mui-
to tempo para dar o 

troco. Não gostam de 
se expor em nenhu-
ma situação e podem 
manipular a verdade 
quando se sentirem 
em apuros.

Imprevisível como seu signo é, 
não dá pra palpitar muito sobre 
as suas reações, mas me arrisco a 
dizer que você pode perder a es-
portiva facinho, facinho, bebê! 
Júpiter está com o alerta de treta 
ligado, engata marcha-ré em sua 
companhia e se estranha com 
Marte, deixando seu jeito suuu-
per esquentado, sinal de que vo-
cê não vai pensar duas vezes para 
boquejar com quem quer que se-
ja. 

Sua vitalidade pode surpreender e 
não vai faltar disposição para cor-
rer atrás dos seus interesses, xuxu-
zinho! Você tem tudo para se li-
vrar de um problema antigo na saú-
de e vai mandar muito bem no tra-
balho. Se está na fila do desem-
prego e depende de bicos para se 
sustentar, é hora de acelerar o pas-
so. Você vai contar com energia 
farta para virar o jogo a seu favor e 
conseguir uma vaga. Parentes po-
dem dar uma baita força para você 
superar algum desafio ou pôr em 
prática uma ideia empreendedora. 
Só não convém dar sopa para o 
azar com dinheiro.

Não bastasse a companhia genero-
sa do Sol, agora seu signo também 
recebe o reizinho Mercúrio, meu 
consagrado! Você vai mandar bem 
nessa semana e sucesso é pouco pa-
ra definir o seu astral no trabalho, 
com grana, nos contatos e amiza-
des. Eita, mas vejo aqui que tem uns 
e outros do contra: Marte se estres-
sa com Júpiter e monta umas arma-
dilhas, sinal de que você pode pisar 
em terreno minado nas relações pes-
soais.

Você gosta de rotina, equilíbrio e 
bom senso, mas precisa tomar 
uns baldes de paciência nesses di-
as, pois o seu astral está uma ver-
dadeira gangorra e a semana será 
oito ou oitenta. De um lado, vai 
ter que lidar com a presença incô-
moda de Mercúrio e do Sol no seu 
inferno astral, o que pode trazer 
desânimo e te deixar com a pulga 
atrás da orelha em relação à vári-
os assuntos. 
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Os signos mais mentirosos do zodíaco
Além das características boas, o Zodíaco também é responsável pelos aspectos "de sombras" na personalidade de cada um. 
Enganar ou ser enganado por alguém não é nada legal, mas é um traço que pode ser intensificado pelos astros.
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 Com o objetivo 
de sensibilizar banhis-
tas em balneários da ci-
dade para que destinem 
corretamente os resídu-
os e contribuam com a 
preservação de igara-
pés e do rio Parauape-
bas, a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente 
(Semma) iniciou no sá-
bado, 24, a operação Ve-
rão Sem Lixo – Ambien-
tes Saudáveis, que se-
guirá até o dia 15 de 
agosto.
 “Es tamos pe r-
correndo os balneários 
da cidade, principal-
mente aqueles que têm 
como sua fonte hídrica 
igarapés, pois tudo o 
que é jogado neles vai 
parar no rio Parauape-
bas. Levamos a mensa-
gem de conservação pa-

ra que o rio sobreviva 
por mais tempo”, expli-
ca Francilma Dutra, co-
ordenadora de educa-

ção ambiental da Sem-
ma.
 O gerente do bal-
neário Vitória, Carlos 

Conceição, o primeiro a 
receber a ação, refor-
çou a importância de 
campanhas de sensibili-

zação assim, “a gente 
deixa cestos de lixo em 
vários pontos, coloca-
mos placas, mas ainda 
assim as pessoas insis-
tem em jogar latas, plás-
ticos e outras coisas na 
piscina de água natural. 
Por isso acho ações co-
mo essas importantes 
pra chamar a atenção 
das pessoas”.
 Durante a pro-
gramação as crianças 
recebem uma atenção 
especial, já que são alia-
das importantes no pro-
cesso de divulgação 
das práticas corretas 
com relação ao lixo e à 
preservação da nature-
za. O Caio Cunha, de se-
i s  a n o s ,  d i s s e  q u e 
aprendeu a não jogar li-
xo na água, “porque a 
gente bebe a água do 

rio”.
 A L u i z a  A l b u-
querque, também de se-
is anos, participou da lei-
tura comparti lhada e 
também aprendeu uma 
mensagem importante 
sobre o meio ambiente, 
“a gente não pode jogar 
lixo no rio porque tam-
bém tem os seres vivos 
que vivem lá e se a gen-
te jogar lixo eles vão mor-
rer”, disse a pequena.
 Uma equipe da 
Secretaria Municipal de 
Turismo (Semtur) tam-
bém acompanha a ação 
e contribui com a distri-
buição de materiais edu-
cativos e com o sorteio 
de brindes para as cri-
anças que participam da 
programação.
Texto: Karine Gomes / 
Fotos: José Piedade
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DIA DO MOTOCICLISTA: Detran recomenda a motociclistas 
que reforcem segurança no trânsito

 Em alusão ao Dia 
do Motociclista, lembra-
do nesta terça-feira (27), 
o Departamento de Trân-
sito do Estado (Detran) 
alerta sobre alguns cui-
dados essenciais para 
fortalecer a segurança e 
preservar a saúde dos 
condutores de motoci-
cleta, que estão entre a 
maioria das vítimas de 
colisões de trânsito.
 Entre as reco-
mendações, o diretor téc-
nico-operacional do De-
tran, José Bento Gouve-
ia,  pede para que os con-
dutores respeitem a sina-
lização, dirijam de forma 
defensiva, observando o 
movimento dos outros ve-
ículos e não deixem de 
usar o capacete e sapato 
a d e q u a d o  ( f e c h a d o 
atrás) para evitar aciden-
tes.
 “Todo o nosso ca-
rinho e respeito por to-
das as definições de mo-
tociclistas, sejam moto-
taxistas, motofretistas, 
pessoas que precisam ir 
trabalhar de moto ou se 
deslocar apenas como la-

zer. Pedimos que vocês 
se desloquem com muito 
cuidado por serem muito 
mais expostos. Atuamos 
para fortalecer a luta pe-
lo respeito aos conduto-
res com campanhas e 
qualificações”, afirma.
 A Escola Pública 
de Trânsito do Detran 
qualifica cerca 400 a 500 
mototaxistas por ano. No 
mês de abril deste ano, o 
órgão capacitou 70 pro-

fissionais mototaxistas 
de Ananindeua, na Re-
gião Metropolitana de Be-
lém.
 O diretor explica 
que no Pará apenas 10 ci-
dades possuem trans-
porte coletivo. Nos ou-
tros municípios, os moto-
taxistas são ainda mais 
essenciais para fazer o 
transporte das pessoas 
e de bens.
 “Isso demonstra 

a importância desses pro-
fissionais para o desen-
volvimento de cidades, 
para agilizar entregas. 
Um prof issional, por 
exemplo, faz de 20 a 30 
viagens por dia para sus-
tentar a família enfren-
tando um trânsito com-
plexo e que muitas vezes 
com outros motoristas 
que não têm respeito pe-
los condutores de moto-
cicletas”, afirma José 

Bento Gouveia.
Segundo o Detran, em 
2020, até novembro, fo-
ram registrados 14.601 
acidentes de trânsito en-
vo lvendo motoc ic le-
tas/ciclomotores no Pa-
rá, representando 33% 
dos acidentes totais, tota-
lizando 606 motociclis-
tas mortos e 9856 feri-
dos. Os dados de 2021 
estão sendo contabiliza-
dos.
 Em 2019, o Hos-
pital Metropolitano de 
Urgência e Emergência 
– referência em atendi-
mento a traumas – rece-
beu 1.561 pacientes víti-
mas de acidentes de trân-
sito envolvendo motoci-
cletas. Em 2020, a uni-
dade registrou 1.723 des-
se tipo de atendimento. 
De janeiro a junho deste 
ano, essas vítimas re-
presentam 761 atendi-
mentos no HMUE.
 “Uma das princi-
pais lesões é o trauma-
tismo craniano pela falta 
do uso de capacete, 
além de traumas em 
membros inferiores e su-

periores, e na maioria 
com fraturas expostas. 
Pacientes com essas le-
sões, comuns em aci-
dentes de moto, seguem 
por um período de trata-
mento longo, que envol-
ve uso de próteses, cirur-
gias delicadas e até pro-
cedimentos fisioterapêu-
ticos*, explica José Gua-
taçara, coordenador do 
Pronto Atendimento do 
Hospital Metropolitano.
 Já o Hospital Pú-
blico Estadual Galileu 
(HPEG) funciona como 
unidade de retaguarda, 
já que o Hospital Metro-
politano atua como porta 
aberta e realiza os pri-
meiros atendimentos 
aos acidentados. O paci-
ente é direcionado ao 
HPEG pelo tipo de fratu-
ra, e não pelo tipo de trau-
ma sofrido.
 De janeiro até ju-
nho de 2021, 70% dos pa-
cientes internados na uni-
dade sofreram traumas 
decorrentes de aciden-
tes de moto. No anterior, 
no mesmo período, o per-
centual foi de 80%.

Operação sensibiliza banhistas em balneários sobre a preservação de igarapés e do rio
A operação envolve as crianças como aliadas no processo de divulgação das práticas corretas com relação ao lixo à preservação da natureza

Departamento aponta que até novembro de 2020 foram registrados 14.601 acidentes de trânsito envolvendo motocicletas/ciclomotores no Pará
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Operação 1200 combate crimes ambientais, extração ilegal de minérios 
e trabalho escravo na zona rural de Ourilândia do Norte

 A Polícia Federal 
deflagrou nesta quarta-
feira (28/7) a Operação 
1200, que teve por objeti-
vo combater crimes ambi-
entais, extração ilegal de 
minérios e trabalho escra-
vo na zona rural do muni-
cípio de Ourilândia do Nor-
te/PA. 
 Estão sendo cum-
pridos 26 mandados de 
busca e apreensão, expe-
didos pela Justiça Fede-
ral de Redenção/PA. A 

ação conta com a partici-
pação de pouco mais de 
100 policiais federais, 1 
helicóptero esquilo, 2 pro-
curadores do Ministério 
Público do Trabalho e 1 
procurador da República.
 Até o momento fo-
ram fechados seis garim-
pos de ouro clandestinos 
e duas pessoas foram pre-
sas em flagrante delito. 
Foram apreendidos, até 
agora, nove escavadeiras 
hidráulicas, motores de 

sucção, diversos apetre-
chos de garimpo, mercú-
rio, uma pequena quanti-
dade de ouro, armas, mu-
nições e documentos con-
tendo dados sobre a con-
tabilidade das atividades. 
Diversos trabalhadores fo-
ram encontrados em con-
dição degradante de tra-
balho.
 C o n s t a t o u - s e 
que, desde o início do ano 
de 2019, a área da Fazen-
da 1.200 e áreas da União 

em seu entorno estão sen-
do exploradas ilegalmen-
te por garimpeiros. A ativi-
dade representa risco à 
saúde dos trabalhadores 
pelo uso indiscriminado 
de mercúrio, causa des-
matamento, polui leitos 
de rios e causa danos irre-
paráveis à fauna e à flora 
do local atingido.
 Além do impacto 
ambiental, o município de 
Ourilândia do Norte/PA te-
ve o sistema de abasteci-

mento de água compro-
metido em razão da polui-
ção do Rio Águas Claras. 
O projeto de captação de 
águas é uma parceria fir-
mada entre a FUNASA e 
o município de Ourilândia 
do Norte/PA, no valor 
aproximado de R$ 24 mi-
lhões e se encontra para-
lisado. O dano ambiental 
será quantificado, poste-
riormente, pela Perícia da 
Polícia Federal.

A operação continua ao 
longo do dia.

 Caso confirmadas 
as hipóteses criminais 
sob apuração, os investi-
gados poderão responder  
pelos delitos previstos no 
art. 2º, caput, da Lei nº 
8.176/91, art. 55 e 56 da 
Lei nº 9.605/98, art. 149 
do CPB e art. 12 da Lei n. 
10.826/03.

 Orlando Drummond, intérprete do seu Peru, além de ator, era humo-
rista e dublador, tendo dublado personagens icônicos como Scooby Doo. 
Ele morreu em casa de falência múltipla dos órgãos.
 O ator, humorista e dublador Orlando Drummond, de 101 anos, mor-
reu no Rio nesta terça-feira (27). O artista ficou famoso ao interpretar o 
personagem ‘Seu Peru’, na Escolinha do Professor Raimundo, e ao du-
blar personagens icônicos como Scooby Doo.
 Orlando morreu em casa, em Vila Isabel, na Zona Norte, de falência 
múltipla dos órgãos.
 Orlando esteve internado em maio para se tratar de uma infecção uri-
nária no Hospital Quinta D’Dor, na Zona Norte. A família começou o trata-
mento em casa, mas o quadro se agravou, e o ator chegou a ficar na uni-
dade semi-intensiva. Entretanto, ele recebeu alta em junho.
 Drummond foi um dos primeiros vacinados contra a Covid no Rio no 
Palácio da Cidade em janeiro deste ano. Em fevereiro, o ator recebeu a 
segunda dose da vacina em casa.

MP requer aplicação de multa em mais de R$ 2 milhões à Equatorial Energia

 O Ministério Pú-
blico do Estado, por me-
io da Promotoria de Jus-
tiça de Limoeiro do Aju-
ru apresentou na última 
quinta-feira, 22 de ju-
lho, manifestação re-
querendo a aplicação 
de multa em mais de do-
is milhões de reais à em-
presa Equatorial Con-
cessionária de Distri-
buição de Energia Elé-

trica, em decorrência 
de descumprimento de 
acordo judicial homolo-
gado em processo de 
Ação Civil Pública ajui-
zada em 2010.
 O promotor de 
Justiça Gerson Alberto 
de França relatou em 
sua manifestação que 
“ainda são recorrentes 
as quedas de energia 
elétrica na cidade, o 

que motiva a revolta da 
população contra a 
Equatorial. Por isso pe-
dimos no processo a 
aplicação de multa, em 
razão do atraso da em-
presa em cumprir sua 
obrigação de prestar 
um serviço de qualida-
de no fornecimento de 
energia elétrica no mu-
nicípio”.
 O MPPA ingres-

sou com a Ação Civil Pú-
blica, no dia 1º de junho 
de 2010, com objetivo 
de obrigar a Concessi-
onária de energia elé-
trica da cidade a pres-
tar um serviço de quali-
dade na cidade, que so-
fria com as constantes 
quedas de energia.
 No processo foi 
homologado um acor-
do judicial, em que a 
empresa concessioná-
ria de energia assumiu 
a obrigação de melho-
rar os serviços. Porém, 
apesar do ajuizamento 
da ACP, até hoje a popu-
lação de Limoeiro do 
Ajuru sofre com a má 
prestação do serviço 
de energia elétrica.
 Em razão disso, 
no final do ano de 2020, 
a Promotoria de Justiça 
ajuizou no Fórum da ci-
dade um pedido de 
Cumprimento de Sen-

tença, para executar o 
acordo judicial homolo-
gado em juízo. A mani-
festação judicial do pro-
motor Gerson França 
se deu após a defesa 
da empresa.
 Em nota, a Equa-
torial Energia Pará in-
forma que ainda não foi 
intimada para tomar 
ciência da manifesta-
ção do Ministério Públi-
co nos autos. No entan-
to, esclarece que tem 
conhecimento das ocor-
rências de falta de ener-
gia elétrica no municí-
pio de Limoeiro do Aju-
ru e que não tem medi-
do esforços para repa-
rar o sistema elétrico 
em tempo recorde du-
rante as eventuais in-
terrupções.
 A distribuidora 
reitera que já tem um 
plano em curso de mé-
dio e a longo prazo para 

atender as maiores de-
mandas do município 
de Limoeiro do Ajuru, 
como a implantação de 
um alimentador que já 
está em fase conclusão 
e a construção de uma 
subestação de energia 
elétrica e reforça que 
durante a pandemia do 
novo corona vírus, se-
gue mantendo contato 
com os gestores hospi-
talares e de centros de 
saúde através de um 
grupo de mensagens a 
fim priorizar o atendi-
mento imediato a esses 
locais.
 Por fim, a em-
presa reforça que está 
cumprindo os termos 
acordados no processo 
judicial.
Fonte: MPPA

“Seu Peru” morre aos 101 anos de idade

Até o momento foram fechados seis garimpos de ouro clandestinos e duas pessoas foram presas em flagrante delito
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171: uma das maiores estelionatárias do Pará é presa pela Polícia Civil

Pará está entre os Estados com o menor número 
de mortes por Covid-19 por milhão de habitantes

 Segundo o levan-
tamento feito pelo Portal 
Poder 360, divulgado nes-
ta terça-feira (27), o Pará 

é o quarto Estado brasile-
iro com o menor número 
de mortes causadas pela 
Covid-19 por milhão de 

habitantes, sendo 1.820 
óbitos por milhão. Segun-
do dados do Portal de Mo-
nitoramento da Covid-19 

no Pará, divulgados no fi-
nal da tarde também des-
sa terça-feira (27), o Esta-
do registra até o momen-
to, 15.990 óbitos pela pan-
demia, 570.670 casos 
confirmados e 534.192 
pacientes recuperados.
 “Isso é um reflexo 
de todas as medidas es-
tratégicas adotadas pelo 
Estado, como as policlíni-
cas itinerantes, que reali-
zam o atendimento de pa-
cientes com casos leves 
e moderados de covid-19 
na fase inicial da doença. 
Assim como a ampliação 
de leitos que garantiu 
acesso ao sistema de saú-
de aos paraenses que ne-
cessitaram; a transferên-
cia aeromédica de paci-
entes; a adoção de medi-
das mais restritivas em 
momento oportuno; e prin-

cipalmente a rápida dis-
tribuição de vacina que o 
Estado tem realizado, pa-
ra atingir um número mai-
or da população imuniza-
da”, avaliou o secretário 
de Saúde, Rômulo Rodo-
valho.
Ainda segundo o levanta-
mento, os Estados que es-
tão à frente do Pará no 
ranking são o Maranhão, 
seguido da Bahia e Ala-
goas. O estudo aponta, 
ainda, que o Brasil possui 
uma média de 2.586 mor-
tes por milhão de habitan-
tes e os estados com os 
piores índices são Ron-
dônia, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro, Amazonas, 
Mato Grosso do Sul e tam-
bém o Distrito Federal. 
Para chegar a estes índi-
ces, o levantamento usa 
a métrica da média móvel 

de 7 dias, que considera 
a média diária de mortes 
e casos nos 7 últimos di-
as, incluindo a data.
 Além das medi-
das adotadas para cuidar 
de pacientes, o avanço 
da vacinação no Estado 
também está colaboran-
do para os índices positi-
vos no Pará, que já rece-
beu, até o momento, do 
Min is tér io da Saúde 
5.239.820 milhões de va-
cinas da Pfizer, Astraze-
neca, Coronavac e Jans-
sen. Segundo os núme-
ros da página do Vacinô-
metro da manhã desta 
q u a r t a - f e i r a  ( 2 8 ) 
3.035.195 paraenses já 
tomaram a primeira dose 
da vacina e 1.442.387 já 
receberam a segunda do-
se.

 A Polícia Civil, por 
meio da Diretoria Estadu-
al de Combate à Corrup-
ção e Diretoria de Polícia 
do Interior, prendeu na 
manhã desta quarta-feira 
(28), no Distrito Federal, 
uma das maiores estelio-
natárias do Estado, du-
rante a Operação “Lita-

nia”. A ação foi deflagra-
da para dar cumprimento 
a mandados de prisão 
temporária e de busca e 
apreensão contra uma fal-
sa empresária e sócios-
proprietários que utiliza-
vam uma empresa de fa-
chada como instituição fi-
nanceira para aplicar gol-

pes.
 A operação trans-
correu de forma simultâ-
nea nas cidades de Be-
lém, Benevides, Altamira, 
Porto de Moz e Brasília, 
no Distrito Federal. As 
buscas iniciaram por vol-
ta de 6h e ocorrem nas re-
sidências dos investiga-

dos, bem como em em-
presas possivelmente li-
gadas aos suspeitos.
 “Na ação, obtive-
mos êxito na localização 
e prisão da falsa empre-
sária que estava no Dis-
trito Federal. Ela é inves-
tigada por ter desviado 
mais de R$10 milhões de 
reais de clientes em Be-
lém, Altamira, Porto de 
Moz e no Estado de São 
Paulo. Identificamos que 
ela promoveu a compra e 
venda de vários imóveis 
de empresários da capi-
tal. Além disso, também 
cometeu o crime de este-
lionato e falsificação de 
documento público”, in-
fo rmou o  d i re to r  da 
DECOR, delegado Almir 
Alves.
 Durante o traba-
lho investigativo foi cons-
tatado que todo o valor 
movimentado no esque-
ma fraudulento foi desti-
nado às contas da esteli-
onatária por meio de fal-

sos credores. As apura-
ções também apontaram 
que o crime foi baseado 
na promessa de uma he-
rança bilionária, em que a 
suspeita afirmava ter ga-
nhado uma indenização 
no valor de R$ 42 bilhões, 
sem revelar o número do 
processo, sua natureza 
ou sequer a suposta sen-
tença, alegando que tra-
mitava em segredo na 
Justiça Federal, e assim 
aplicava o golpe. A indici-
ada é investigada pelos 
crimes contra de fraudes 
contra a economia popu-
lar, estelionato, falsidade 
ideológica, lavagem de di-
nheiro e associação cri-
minosa.
 “A mulher indicia-
da atuava como empre-
sária e corretora, usando 
a informação falsa de que 
havia ganhado um pro-
cesso judicial aparentan-
do ser genuína, porém uti-
lizava todos os compro-
vantes de contas falsas, 

apresentava cheques 
sem provimentos de fun-
dos, alegando serem pro-
venientes de uma organi-
zação legítima. Entretan-
to, a Polícia Civil traba-
lhou de forma contunden-
te para apurar o crime. 
Com a prisão da investi-
gada, vamos dar continu-
idade na investigação pa-
ra desarticular todo o es-
quema criminoso”, res-
saltou o delegado-geral, 
Walter Resende.
 Nas buscas foram 
apreendidos aparelhos 
celulares, documentos e 
dispositivos de armaze-
namento. Todo o material 
será periciado e passa a 
compor o inquérito polici-
al instaurado pela Polícia 
Civil.
 Equipes da Polí-
cia Civil continuam em dili-
gências e o caso seguirá 
em investigação.

Adoção de medidas estratégicas, como ampliação da rede de atendimento e aceleração na imunização de paraenses 
refletem os índices
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