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Fim de semana com fiscalizações
para coibir aglomerações na Ilha
Órgãos como Vigilância Sanitária Estadual, Guarda Municipal e Blitz Urbana percorreram vários bairros,
com o objetivo de impedir a realização de eventos e evitar aglomerações em estabelecimentos

Equipes de fiscalização notificam estabelecimentos que não cumprem os protocolos sanitários na Ilha 

Nuvens escuras sob o centro de São Luís durante esta segunda-feira

O
fim de semana foi mar-
cado por fiscalizações
para coibir aglomera-
ções. Ao invés das agre-

miações carnavalescas, entrou em
campo o bloco dos fiscais da Vigi-
lância Sanitária Estadual. Em São
Luís, foram fiscalizados 146 esta-
belecimentos, de sexta-feira, 12, até
domingo, 14.

A Secretaria de Estado da Saúde
(SES) informou que houve fiscali-
zações na Região Metropolitana de
São Luís. Os fiscais entraram em ba-
res, restaurantes, galeterias, super-
mercados, farmácias, casas lotéri-
cas, lojas de conveniência, lojas de
roupas e comércio ger. No total, a
Vigilância Sanitária Estadual emi-
tiu sete autos de infração e 14 ter-
mos de intimação por descumpri-
mento de normas sanitárias.

As localidades fiscalizadas foram
as Praias do Meio, Araçagi e Litorâ-
nea, Parque Vitória Manaíra, Turu,
Sítio Grande, Maiobão, centro de
São Luís, bairros do São Francisco,
Renascença, Lagoa da Jansen, Ma-
dre Deus, Vinhais, Calhau, Coha-
ma, e Cohafuma.

A Secretaria Municipal de Saúde
também realiza fiscalizações desde
a sexta-feira. A ação tem caráter
educativo e conta, também, com a

participação de equipes das secre-
tarias de Urbanismo e Habitação,
Segurança com Cidadania e Meio
Ambiente, além da Blitz Urbana.

Na sexta-feira, equipes da Vigi-
lância Sanitária realizaram moni-
toramento em bares, locais de fes-

tas e eventos nos bairros do Centro,
João Paulo, Divinéia, Coroadinho,
Turu, Olho d’Água, Altos do Calhau,
Renascença, Areinha e Madre Deus.

Até ontem, de acordo com a Vi-
gilância, havia sido constatada ir-
regularidades nos bairros Areinha

A terça-feira, 16, será chuvosa em
São Luís, tanto o dia quanto a noi-
te, segundo informações do Cli-
matempo. A temperatura  na
capital maranhense deve va-
riar  entre 24ºC de mínima e
28ºC de máxima. Assim como
na segunda-feira, 15, quando
o dia foi nublado com panca-
d a s  d e  c h u v a  e m  a l g u m a s
áreas, esta terça-feira, 16, tem
previsão de elevada precipita-
ção pluviométrica.

E o tempo chuvoso será para
todo o Nordeste, principalmente

Ceará, Piauí e até em áreas do
sertão da Paraíba e de Pernam-
buco. O tempo deve ficar firme
em pouquíssimas localidades, es-
pecialmente entre as capitais Re-
cife, Natal e João Pessoa.

Chuva muito volumosa
Os volumes de chuva dos próxi-

mos dias serão muito expressi-
vos na região Nordeste. Contabi-
lizando o período que começou
no domingo, 14, e vai até o dia 18
de fevereiro, a projeção dos mo-
delos meteorológicos é de mais
de 200mm acumulados em áreas
do Maranhão, Piauí e no oeste da
Bahia.�

nos estados do Maranhão, Ceará
e Piauí. A expectativa, segundo o
Climatempo, é de muita chuva
na região, inclusive em áreas do
sertão e agreste. Em áreas da fai-
xa leste nordestina, as pancadas
continuarão ocorrendo de forma
rápida e não apresentam risco
para temporais.

O Climatempo explica que a
atuação da Zona de Convergên-
cia Intertropical (ZCIT) e a circu-
lação dos ventos em vários níveis
da atmosfera vão estimular a for-
mação de muitas áreas de insta-
bilidade em todo o Nordeste nos
próximos dias.

A partir de quarta-feira, 17, a
ZCIT se afasta novamente da cos-
ta norte do Brasil, mas uma gran-
de mudança na circulação dos
ventos vai estimular a formação
de muitas nuvens carregadas na
Região. A expectativa é de chuva
volumosa em praticamente todas
as áreas do Maranhão, Bahia,

e Madre Deus, além da Ponta
d’Areia. Outro desrespeito à de-
terminação judicial ocorreu em
festa promovida na Praia Grande,
ainda na sexta-feira. Pessoas esta-
vam no local sem o uso de másca-
ras e não havia oferta de álcool gel

para higienização.
Como medida adotada, foi feita

a notificação do proprietário do es-
tabelecimento que recebeu as
orientações e a necessidade de
cumprir os protocolos sanitários.
“Neste momento, a pasta prioriza
o cunho educativo. A meta é aler-
tar as pessoas quanto aos perigos
de se realizarem festas com junção
de pessoas, o que contraria as re-
comendações das autoridades de
saúde”, disse o secretário de Saúde
de São Luís, Joel Nunes.

O trabalho de monitoramento
de estabelecimentos ocorre em três
turnos (manhã, tarde e noite) e
acontecerá até a quarta-feira de cin-
zas, no dia 17, podendo se estender
para outras datas, conforme prevê
o plano da Semus. A agenda de fis-
calizações continua.

Ocorrências nas estradas
A Polícia Rodoviária Federal, por
sua vez, divulgou as ocorrências re-
levantes registradas durante o fim
de semana. Foram contabilizados
um acidente com danos materiais,
dois feridos e nenhuma morte. Um
dos acidentes com feridos aconte-
cer no domingo, no KM- 338, no
município de Presidente Dutra, on-
de uma colisão transversal deixou

duas pessoas feridas.
Os veículos envolvidos eram um

carro e uma motocicleta. A causa
do acidente teria sido uma mano-
bra de mudança de faixa. As duas
vítimas tiveram ferimentos leves.
Também no domingo, no municí-
pio de Açailândia, outro carro e
uma moto se envolveram em uma
colisão frontal. Um dos carros tra-
fegava na faixa de trânsito do sen-
tido Itinga-Açailândia, quando, ins-
tantes antes da interação entre os
veículos, colidiu transversalmente
com o outro veículo.

A vítima foi socorrida  pelo Sa-
mu com ferimentos leves. No Km-
264 da BR-316, no perímetro do
município de Santa Inês, durante
patrulhamento ostensivo, uma
equipe de agentes da Polícia Rodo-
viária Federal avistou uma motoci-
cleta sem placa. O veículo foi abor-
dado e os documentos solicitados
ao condutor. Durante a fiscalização,
a equipe constatou que o veículo
possuía registro de roubo/furto na
cidade de São Luís.

O Boletim de Ocorrência foi re-
gistrado no dia 27 de maio de 2020,
na Delegacia de Roubos e Furtos. O
envolvido afirmou que recebeu o
veículo de seu pai, residente em
Presidente Vargas. �

SL: previsão é de chuva
durante toda a semana 
Tempo chuvoso será para todo o Nordeste, principalmente nos estados do
Maranhão, Ceará e Piauí, segundo expectativa divulgada pelo Climatempo


