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Novo procurador-geral
de justiça do Ministério
Público do Maranhão
revelou que vai reforçar
o papel da instituição em
sua gestão para conseguir
resultados efetivos.
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Capital registra 1.200 casos de
violência contra idosos em 5 meses
O número pode ser ainda mais alto, mas subnotificado em decorrência das medidas de isolamento por causa da pandemia do novo
coronavírus. Os tipos de violência contra a pessoa idosa ocorrem de diversas formas: beliscões, apropriação de aposentadoria, uso
indevido de cartões, abandono, negligência, agressões físicas ou verbais. PÁGINA 7

Trânsito na Avenida Magalhães de Almeida em frente ao Largo do Carmo é alterado

Prefeito Edivaldo vistoria obras dos mercados na capital maranhense
A ação é em função das obras de revitalização do Complexo Largo do Carmo, Praça João Lisboa, Rua de Nazaré e entorno, realizadas pela
Prefeitura de São Luís, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), vai interditar o trecho da Avenida Magalhães de Almeida (Centro), a partir da Rua da Paz, em frente à Igreja do Carmo, até a altura da Rua de Santana. A ação terá início hoje, a partir das 6h. PÁGINA 6

Como estudar em casa na pandemia
Estudantes estão com as aulas presenciais suspensas por causa do
coronavírus. Para não atrasar os estudos durante o período de isolamento social,
nada melhor do que aproveitar o tempo livre para colocar o conteúdo em dia.
PÁGINA 5
TEMPO E TEMPERATURA

Shopping, templos e igrejas reabrem hoje
Estabelecimentos terão horário diferenciado e precisam cumprir uma
série de medidas em respeito às normas sanitárias para controle do avanço da
covid-19. Além dos shoppings e alguns outros estabelecimentos, os templos
religiosos também já podem reabrir a partir de hoje. PÁGINA 8
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Transparentes
Fácil distribuir o dinheiro quando pertence aos outros. Todos os governos continuam iguais, pode ser do PMDB, MDB, PSDB, PT e o ainda sem seu partido, sempre
cuidam das formas de manter a cadeira presidencial ocupada utilizando do tesouro
público para satisfazer os sedentos parlamentares com seus votos.
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Resto predatório

Novo procurador-geral de justiça do Ministério Público do Maranhão revelou que vai
reforçar o papel da instituição em sua gestão para conseguir resultados efetivos
SAMARTONY MARTINS

A

solenidade de posse do procurador-geral de justiça do
Ministério Público do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau, para o biênio 2020/2022, está
marcada para hoje (15). Ele foi nomeado pelo governador Flávio Dino, no
último dia 1º de junho. Atualmente, o
procurador de justiça Eduardo Nicolau exerce o cargo de corregedor-geral
do MPMA pela terceira vez. Na primeira, foi eleito para o biênio
2005/2007. Em 2017, exerceu o segundo mandato. Em 2019, foi reconduzido para o biênio que se encerra em
2021.
O futuro chefe do Ministério Público do Maranhão ingressou na instituição em 1980. Atuou como promotor
de justiça nas comarcas de Cândido
Mendes, Pinheiro, Viana, Imperatriz,
Codó e Presidente Dutra, até chegar à
capital. Em 1992, foi promovido a procurador de justiça. Além de corregedor-geral do MPMA, Eduardo Nicolau
exerceu o cargo de subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos. Em entrevista a O Imparcial, Eduardo Jorge
Hiluy Nicolau falou sobre a importância do papel do Ministério público em
defesa da democracia; um pouco sobre a sua trajetória dentro da instituição; seus desaﬁos à frente do cargo de
procurador-geral e outros assuntos.
Conﬁra abaixo entrevista na íntegra.
O Ministério Público tem papel
fundamental na defesa da democracia. De que forma o senhor tem visto
os ataques à Constituição Federal e

EDUARDO NICOLAU FOI NOMEADO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
aos poderes constituídos por meio
de movimentos políticos?
Os pilares da democracia brasileira
têm sido testados ao longo dos anos e
o que temos visto é que as instituições
estão fortalecidas. A Constituição tem
sido respeitada, inclusive com a contribuição do Ministério Público como

defensor do estado democrático de
direito. Turbulências políticas são
normais no jogo do poder. Por parte
do Ministério Público, cabe apenas
uma observação atenta para adotar
providências quando sua atuação for
necessária, no estrito âmbito de suas
atribuições. Isto tem sido feito.

Em defesa dos interesses sociais do Maranhão
O senhor ingressou no MPMA, na
década de 1980, onde atuou como
promotor de justiça em várias nas
comarcas até chegar à capital. O que
mudou de lá para cá com relação ao
papel do MP junto à sociedade?
Muita coisa. Tínhamos uma atuação essencialmente criminal. As primeiras legislações que nos atribuíram
a defesa de direito difusos ainda nem
existiam. Depois é que vieram a Lei
Complementar 40/1980, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente em
1981, e a lei da ação civil pública em
1985. Isso fez com que a sociedade entendesse que éramos talhados para a
defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis e essa foi a grande
mudança do MP na Constituição de
1988. Depois disso vieram várias leis
que só ratiﬁcaram esse nosso papel.
Hoje somos uma instituição que exerce uma dicotomia ﬁnalística poderosa em defesa da sociedade: somos titulares da ação penal e defendemos a
dignidade da pessoa humana em todas as suas dimensões.
De que forma o senhor destaca a
importância do papel do promotor
de justiça e o respaldo que a instituição tem junto à população que busca
o apoio para garantir seus direitos?
O promotor só tem legitimidade
social se ele trabalha de fato em benefício da sociedade, se faz com que ela
perceba que ele, com o seu esforço,
está efetivamente agregando ganhos
ao patrimônio jurídico dos cidadãos.
O promotor deve ser agente da vontade política transformadora, ou seja,
deve transformar omissão em ação,
abandono em atitude restauradora de
direitos, e indiferença política em exigência de promoção de dignidade para quem sofre.
Como o novo procurador-geral de
justiça do MPMA, para o biênio
2020/2022, qual será o seu maior desafio à frente da instituição?
Sem dúvida, uma reestruturação
organizacional ﬁnalística que busque
uma melhor promoção de efetividade

de direitos aos maranhenses. Temos
promotores aguerridos, mas o problema da gestão das atividades meio e
ﬁm é sintomático. Temos que fazer do
melhor know-how para o nosso trabalho, um hábito nas nossas unidades.
Precisamos repensar nosso planejamento para auferir resultados efetivos
e fazer das promotorias escritórios
para a redenção comunitária em cada
rincão desse estado.
O senhor assume hoje o cargo em
plena pandemia da covid-19. Até que
ponto isso pode impactar no andamento dos trabalhos desenvolvidos
pelo Ministério Público do Estado?
Estamos em trabalho remoto há
mais de dois meses e estamos produzindo bem. Nossos sistemas informatizados nos permitem hoje fazer muita coisa através do teletrabalho. Mas o
contato com as comunidades é imprescindível para nós. Está na nossa
essência. Voltar às atividades presenciais é importante, mas não faremos
isso com desrespeito às normas sanitárias e nem expondo a saúde da sociedade e dos membros. Temos que ter
cautela. Essa pandemia é coisa muito
séria e pode ter efeitos catastróﬁcos se
não agirmos com extrema disciplina,
sobretudo na etapa de isolamento social.
A pedido do MPMA, a Justiça condenou, o município de São Luís a publicar, no Portal da Transparência,
todos os pareceres urbanísticos e
econômicos de operações urbanas
entre os anos de 2004 a 2016. Além da
capital quais as outras cidades que
estão na mesma situação e o qual a
orientação do MP com relação essa
situação?
Os promotores da defesa do patrimônio público em todo o Maranhão estão atentos para fazer com
que os portais da transparência sejam
uma realidade em todos os municípios do nosso estado. O do próprio MPMA é um dos melhores do país. Essa
bandeira institucional é importante e
os promotores na ponta devem ser

auxiliados para fazerem o melhor trabalho nesse sentido.
De que forma o MPMA vai agir
com relação a propaganda eleitoral
irregular de pré-candidatos a prefeito e a vereador?
A coordenação da atuação eleitoral
do Ministério Público não está a cargo
da Procuradoria-Geral de Justiça. É da
Procuradoria Regional Eleitoral, que
tem feito um excelente trabalho ao
longo dos últimos pleitos municipais.
Neste ano certamente não será diferente e o trabalho dos nossos promotores que atuam na função eleitoral
será muito importante para que isso
ocorra.
O que o senhor diria para quem
quer seguir os passos de uma carreira ministerial?
É uma carreira muito dura. Exige
muita dedicação, estudo e disponibilidade para enfrentar situações adversas em todos os aspectos, pois exige
equilíbrio emocional e enorme senso
de justiça. Ser promotor é um sacerdócio diário e um baita exercício de
empatia humana. Se alguém não se
compadece da dor física e espiritual
do outro, não serve para ser promotor.
Qual o futuro do MPMA dentro do
cenário brasileiro para os próximos
anos?
O Ministério Público está fortalecido pelo exemplo da atuação dos seus
membros em todo o Brasil, mas é uma
instituição constantemente ameaçada politicamente. Há várias iniciativas
legislativas que ameaçam nossas garantias e tentam nos tirar poder. Temos entidades associativas que não
descansam um só minuto para nos
defender porque fazer isso é defender
a própria sociedade beneﬁciária dos
nossos serviços. Mas em que pese os
revezes, penso que caminhamos cada
vez mais para o fortalecimento da
nossa legitimidade social quando trabalhamos e damos resultados concretos para a população. Somos empregados da luta por dignidade e essa
parceria está cada vez mais forte.

Fácil distribuir o dinheiro quando pertence aos outros. Todos os governos continuam iguais, pode ser do
PMDB, MDB, PSDB, PT e o ainda sem seu partido, sempre cuidam das formas de manter a cadeira presidencial
ocupada utilizando do tesouro público para satisfazer
os sedentos parlamentares com seus votos, banqueiros
ﬁnanciadores de campanhas, empresários aliados e a
imprensa comercial. Juraram em campanhas, para alcançar o poder, jamais negociar a integridade da nação,
todos os presidentes entregaram o Brasil aos famintos
ratos deixando os farelos ao povo. Nada diferente neste
quesito quanto ao Bolsonaro (ainda sem seu partido)
em relação aos demais, sempre existiu o Centrão aprovando os projetos do ministro Guedes, nenhum a favor
do trabalhador, sempre voltados ao capital predatório.
Nas relações com os grandes veículos de comunicação
tudo está perfeito, o militante Bolsonaro briga diariamente com a poderosa Rede Globo que ganha sempre
mais audiência, e, naturalmente, mais anunciantes. Folha de São Paulo continua sendo ﬁnanciada pela aristocracia empresarial de São Paulo. Nem precisava agradar
o Silvio do SBT com o polêmico cargo de ministro da Comunicação para o menino genro. Tudo está combinado
para dominar a imprensa, como tentou fazer o PT com a
tal regulamentação da comunicação. Quanto a BAND E
RECORD, ambas nunca ganharam tanto dinheiro junto
com o SBT. E para o resto chamados de brasileiros sobra
algo?
Sempre contundentes nas perguntas e polêmicos nos
debates, voltou ao ar Os Analistas, diariamente, às 19h,
na TV Guará, trazendo a fórmula do programa livre da
censura. Permitindo que os atos e fatos do Maranhão,
Brasil e do mundo sejam mastigados pelos entrevistadores Geraldo Iensen, Natanael Ferreira, Felipe Klamt e
convidados. Vale assistir, e, evidente, criticar!

Inteligente sacada do governador Flávio Dino (PCdoB) em nomear Raimundo Reis (foto) para ocupar o
comando da secretaria das Cidades. Implantou junto
com ex-secretário Rubens Jr. (PCdoB) uma gestão de
competência com novo padrão administrativo, aceleração das obras que estão sendo entregues e redução de
55% no orçamento do operacional. Boa lição de casa!
Imagem Jasf Andrade.

APARTEANDO

Esperto – Deputado Dr. Yglésio (PROS) atirou em Icatu para acertar no esquema de corrupção de Anajatuba.
Infantilidade levou o pré-candidato Eduardo Braide
(PODE) a ﬁcar como alvo certeiro da jogada eleitoral.
Faltou maturidade política!
Atrasado – Parece que furou mais uma tentativa de
constrangimento do deputado federal Edilázio Júnior
(PSD) contra o governador Flávio Dino (PCdoB) protocolando ação popular cobrando a devolução de R$ 4,9
milhões na compra de 30 respiradores. Chegou atrasado, o dinheiro está bloqueado e os envolvidos na cadeia!
Síndico – Nunca nenhum presidente teve a capacidade do Bolsonaro (ainda sem seu partido) de ocupar o
Brasil com tantas decisões medíocres e perigosas. Ninguém entendeu a zanga para desautorizar os síndicos
quanto a proibir os moradores de frequentar as áreas
comuns dos prédios. Será que brigou com o síndico do
seu condomínio?
Experimenta – Devem estar preocupados a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) e o deputado federal Hildo Rocha (MDB) com a nomeação de Eduardo Nicolau
para o cargo de Procurador Geral de Justiça. Ambos levaram o procurador ao Conselho Nacional do Ministério Público por críticas a então governadora Roseana
Sarney. Curioso que o governador Dino nomeou o procurador Nicolau no dia do aniversário da Sarney!

VIDA
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IDOSO
Capital registra 1.200 denúncias de violência
O número pode ser ainda mais alto, mas subnotificado em decorrência das medidas de isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus
PATRICIA CUNHA

O

s tipos de violência contra a pessoa idosa ocorrem de diversas formas:
beliscões, apropriação de
aposentadoria, uso indevido de cartões, abandono, negligência, agressões físicas ou verbais... De janeiro
deste ano até agora, foram pelo menos 1.200 denúncias recebidas pela
1ª Promotoria de Justiça de Defesa
do Idoso (Ministério Público do Estado do Maranhão). Neste período
de isolamento e distanciamento por
causa da pandemia de coronavírus,
as denúncias caíram, mas autoridades de órgãos especializados na defesa e proteção do idoso acreditam
estar havendo uma subnotificação
de casos.

O promotor de justiça José Augusto Cutrim Gomes, da 1ª Promotoria
de Justiça de Defesa do Idoso, afirma
que houve uma queda no número
de ocorrências, tanto na Promotoria,
quanto na Delegacia do Idoso, o que
não significa que não está havendo
violência. “Acredito até que tenha aumentado, em função da dificuldade
em combatê-la nesse período, e da
falta de acesso que idosos ou outros
familiares, ou vizinhos possam estar encontrando para fazer a denúncia, porque tudo está funcionando
de forma remota. Então, há essa dificuldade dessas denúncias chegarem
até a gente, o que também dificulta
a nossa fiscalização que é um dos
carros-chefes do nosso trabalho, a
fiscalização in loco.
Para a delegada Igliana Freitas

Azulay, titular da delegacia da Pessoa Idosa, isso se atribui ao fato de os
idosos serem o grupo mais vulnerável
à covid-19 e por isso ficarem mais em
casa. “As pessoas não estão saindo
de casa, principalmente os idosos,
que estão mais receosos, bem como
as pessoas que poderiam sair para
denunciar. Eles estão mais comedidos, com medo de sair às ruas, e podem não ter conhecimento do acesso
remoto. Reduziu bastante mesmo o
número de registro ocorrência. Antes da pandemia tínhamos a delegacia com um grande volume de registros, e nesse período houve dias que
não tivemos nenhuma ocorrência”,
disse a delegada, completando que
nos últimos dias, com a volta gradual dos serviços, as denúncias já
voltaram a ocorrer.

Violência
cometida por
filhos e netos
A Promotoria de Defesa do Idoso
na capital recebe em média 4 registros por dia, das mais diversas
modalidades, sendo 67% delas de
violência doméstica cometida por
filhos, netos, e que são denunciadas por outros parentes ou
por profissionais da saúde médicos após constatação de traços de violência na pessoa idosa. “Esse percentual acredito ser
até bem maior. Nós recebemos

alguns casos que foram impossíveis nós constatarmos, feitos
geralmente por vizinhos mas com
informações incompletas, e que
denunciaram a situação de não
ver mais o idoso, ou saber que
os familiares estão se aproveitando financeiramente, que é a
maior das violências. A violência financeira, é a mais presente agora, especialmente nesse
período, porque as pessoas que
cuidam, ou familiares, estão tomando de conta do dinheiro do
idoso, se apropriando de salários e de cartões e não revertendo esses valores em favor deste”,
afirma o promotor justiça José Augusto Cutrim Gomes.

“A violência contra o idoso não escolhe classe social, mas
temos uma população idosa muito pobre, analfabeta, que
não tem acesso fácil aos canais de denúncia, ou que também
não denunciam por medo, ou por dificuldade tecnológica.
Alguns ainda tem a questão do amor, da não aceitação de
denunciar um familiar”
José Augusto Cutrim Gomes - Promotor de Justiça de Defesa do Idoso

“As pessoas não estão saindo muito de casa, principalmente
os idosos, que estão mais receosos, bem como as pessoas
que o acompanham e que poderiam sair para denunciar. Eles
estão mais comedidos, com medo de sair às ruas, e podem
não ter conhecimento do acesso remoto”.
Igliana Freitas Azulay - titular da delegacia da Pessoa Idosa

“O envelhecimento é um fenômeno natural. Todos iremos
passar por ele. Por isso, é importante que todos estejamos
conscientes da importância de cultivar uma cultura de
respeito e garantia de direitos aos mais velhos para romper
com o atual ciclo de violência”
Alberto Pessoa Bastos - Defensor público-geral do Estado

“Infelizmente a gente
teve que fazer isso”
Foi o caso de P. Santos, comerciária, que quase teve
que denunciar o próprio irmão. Segundo P., o irmão recebia o salário da mãe deles e não entregava para a idosa. E isso aconteceu durante 2 meses, até que alguém
da família tivesse a coragem de denunciá-lo à justiça.
“Infelizmente a gente teve que fazer isso. É ruim, mas
temos os gastos dela com remédio. Como é que a gente ia conseguir pagar? Foi uma luta para ele entregar
o cartão para a gente, eu tive que ameaçar de mandar
prender ele”, contou.
Outro fator determinante para a subnotificação de
casos pode ser, segundo o promotor, por grande parte da população idosa ser de classe social mais baixa.
“A violência contra o idoso não escolhe classe social,
mas temos uma população idosa muito pobre, analfabeta, que não tem acesso fácil aos canais de denúncia,
ou que também não denunciam por medo, ou por dificuldade tecnológica. Alguns ainda tem a questão do
amor, da não aceitação de denunciar um familiar, então
tudo isso pesa para que essas denúncias não sejam feitas”, disse o promotor.

Rede de
proteção faz
campanha de
enfrentamento
José Augusto Cutrim Gomes
Promotor de Justiça de Defesa do Idoso

250 casos na DPE
No âmbito da Defensoria Pública, foram registrados
mais de 250 casos de violência contra o idoso nos primeiros três meses do ano. Somente no período da pandemia foram 36 atendimentos relacionados à violência,
para orientação, ou envolvendo casos de cárcere privado, violência física, violência psicológica, abuso financeiro, negligência, abandono, autonegligência e solicitação de leito, medicamentos e exames.
As situações de violência são atendidas por meio
do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência
Contra a Pessoa Idosa (Ciapvi). Entre os tipos de violência mais denunciadas nos três primeiros meses do ano
estão: o abuso financeiro (19%), a negligência (17%) e a
violência psicológica (16%). Entre os bairros de maior incidência estão: Centro, Cohatrac e Anjo da Guarda.

Denúncias de negligência
aumentaram
Números da violência
De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos e
Participação Popular, as denúncias de violações de direitos contra idosos têm como porta de entrada o Centro Integrado Apoio e Proteção à Violência Contra a
Pessoa Idosa (CIAPVI), Promotoria da Pessoa Idosa
e Delegacia Especializada. “Nesse período não há aumento de denúncias na Delegacia do Idoso, fator que
pode estar ligado ao isolamento social, e, portanto,
com demandas represadas. Na Promotoria os casos
aumentaram, cujas ocorrências estão ligadas à saúde
deste público. Na Sedihpop, as denúncias realizadas
via Ouvidoria são encaminhadas à Rede de Direitos da
Pessoa Idosa”, informou o órgão.
Nesse período de pandemia foi disponibilizada uma
central de atendimento à comunidade na Sedihpop – casos de idosos e demandas de outras naturezas. Na Delegacia Especializada, a orientação é para que a ocorrência
seja feita de forma online, quando possível e permitido.
O atendimento presencial segue realizado.
De acordo com a Secretaria, houve um aumento de
denúncias por negligência de atendimento a idosos nos
hospitais, principalmente aqueles acometidos por Covid-19. Houve ainda registros de casos de quedas de idosos de leitos ou macas em hospitais, que se pode considerar como mudança no tipo de violência.

1.200 registros no Ministério
Público (De janeiro a maio)

250 registros na Defensoria Pública
Estadual (De janeiro a março)

Saiba Mais
Após uma denúncia, o Centro Integrado Apoio e Proteção à Violência Contra a Pessoa Idosa faz as mediações
familiares para evitar maiores conflitos familiares, já que
os idosos, em sua grande maioria, sofrem violência intrafamiliar. Não havendo conciliação, o CIAPVI encaminha o
caso à Delegacia e/ou Promotoria.
Já na Delegacia do Idoso, são recebidos todos os tipos de
denúncias. As demais delegacias também podem receber
denúncias de casos de violação contra direitos dos idosos,
que por sua vez, são encaminhadas àquela especializada.
A Delegacia da Mulher também dá suporte, uma vez que
idosas sofrem violação por gênero, e, nesses casos, podese aplicar a Lei Maria da Penha.
As denúncias contra o a pessoa idosa podem ser feitas
presencialmente na Delegacia do Idoso, que funciona na
Rua do Egito (Centro), na Promotoria de Justiça da Defesa
do Idoso (Ministério Público, Avenida Carlos Cunha), na
Defensoria Pública (Praia Grande, ou pelo fone 129), pelo
Disque 100, ou número 190, ou ainda pelo boletim online.

Em todo o estado, desde o dia 1º de
junho, ainda que virtualmente, pelas
redes sociais, está acontecendo a campanha alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que é no dia 15 de junho, um
marco mundial de conscientização da
violência contra a pessoa idosa, data
instituída em 2006 pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e pela Rede
Internacional de Prevenção à Violência
da Pessoa Idosa.
O objetivo da data é sensibilizar a
sociedade para combater diversas formas de violência cometida contra a pessoa idosa com idade igual ou superior a
60. A meta é fazer com que as pessoas
pensem sobre a questão da violência e
não a naturalize e nem aceite.
A Defensoria Pública do Estado está
realizando a campanha virtual com o
tema “Violência contra a Pessoa Idosa, quem se importa?”. As ações são
realizadas pela Internet, por meio das
redes sociais.
De acordo com o defensor públicogeral do Estado, Alberto Pessoa Bastos, o
envelhecimento populacional tem exigido o fortalecimento da rede maranhense
de proteção ao idoso e a DPE/MA tem
promovido diversas ações para isso, a
exemplo desta campanha de conscientização. “O envelhecimento é um fenômeno natural. Todos iremos passar por
ele. Por isso, é importante que todos estejamos conscientes da importância de
cultivar uma cultura de respeito e garantia de direitos aos mais velhos para
romper com o atual ciclo de violência”,
destacou.
Durante os 15 dias de campanha
foram realizadas lives, em que foram
debatidos temas como: “Acolhimento das Pessoas Idosas – Como fazer?”,
“Sistema de Justiça na Garantia de Diretos” e “Violência: Quem se Importa?”.
A programação está disponível no site
da DPE/MA. No dia 15, a live contará
com a participação do defensor-geral
do Estado do Maranhão, Alberto Bastos, do secretário estadual de Diretos
Humanos, Francisco Gonçalves, e da
geriatra Jacira Serra. Na ocasião, será

discutida a “velhofobia” em tempos de
pandemia.
Coordenando a Campanha de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa
Idosa, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop)
também está realizando uma série de
atividades que encerram dia 16, realizadas em parceria com outras instituições e que são transmitidas pelo canal
da Secretaria no Youtube.
A Rede de Proteção ao Idoso está
fazendo uma série de lives com temas
e profissionais que atuam na área. A
Rede de Proteção é formada por órgãos
públicos e privados, congregando as
informações e os debates para ampliar
as discussões e soluções na defesa da
pessoa idosa.
O Ministério Público do Maranhão,
que todos os anos realiza uma campanha, este ano soma à Rede, na campanha
virtual, para conscientizar a sociedade
sobre esse problema. “Ainda não atingimos o que desejamos, mas de qualquer forma não ficamos parados. Essas
campanhas têm sido altamente positivas porque temos dado publicidade aos
órgãos de controle. Estamos levando ao
conhecimento da sociedade a existência de uma rede de proteção do idoso,
onde eles podem fazer a reclamação e se
não quiserem se identificar, a denúncia
pode ser anônima. A pessoa não deve
se calar, deve denunciar, deve acreditar no trabalho público de combate
à violência. O idoso também deve se
impor, deve ser dono da própria vida,
ser protagonista para que ele possa
buscar seus direitos. Quando somos
procurados orientamos que ele não é
incapaz, e que é possível transformar
a sua vida, que ele não deve delegála a ninguém”, disse o promotor José
Augusto Cutrim.
Para Glécio Sandro Silva Leite, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDIMA), o
dia de enfrentamento é para juntar
essa rede de proteção ao idoso para
conscientizar sobre a existência da violência contra o idoso e também para
que ela não seja naturalizada. “Todo
esse suporte está à disposição do idoso para que a gente não veja a violência contra a pessoa idosa como normal. Há todo um sistema de garantia
de direitos formado pela Defensoria,
pela Promotoria, Delegacia, além dos
diversos conselhos e instituições que
formam uma rede de proteção, disse
o conselheiro.

8

VIDA

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

São Luís, segunda-feira, 15 de junho de 2020

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

PORTAS ABERTAS

O que pode ou não
abrir nos shoppings?

Templos e igrejas
também reabrem hoje

Estabelecimentos terão horário diferenciado e precisam cumprir uma série de medidas
em respeito às normas sanitárias para controle do avanço da Covid-19
PATRÍCIA CUNHA

C

om atividades suspensas
desde o dia 21 de març,o os
shoppings da região metropolitana irão reabrir as portas a partir deste dia 15, assim como as
demais lojas de rua (sapatarias, lojas
de roupas, presentes e congêneres),
mas terão que cumprir uma série de
exigências sanitárias especíﬁcas reguladas pela portaria publicada pela Casa Civil do Governo do Maranhão para o funcionamento de todo o setor lojista no Estado. Parte do setor lojista já
estava autorizada a funcionar desde a
segunda-feira (25), desde que fosse
empresas familiares.
Shopping da Ilha

minados pelas autoridades e implantamos dezenas de medidas que buscam garantir a saúde e bem-estar. Se
cada um ﬁzer a sua parte e seguir as
regras, vamos superar tudo isso, juntos! ”, disse.

Adotamos todos os
protocolos determinados
pelas autoridades e
implantamos dezenas de

que concentra diversos serviços hoje
essenciais à vida das pessoas. Temos
uma função social muito importante
e, por isso, reabriremos as nossas portas com os cuidados redobrados. A
prioridade é resguardar a vida e a saúde das pessoas. Faremos todo o possível para evitar qualquer tipo de aglomeração. O shopping é um espaço seguro. Mais do que nunca, precisaremos contar com a compreensão e a
colaboração dos clientes nesta nova
rotina de cuidados”, reforça Rafael
Saldanha, superintendente do Rio
Anil Shopping.

medidas que buscam
garantir a saúde e bemestar

Os shoppings funcionarão em horário reduzido, das 12h às 20h, de segunda-feira a domingo. Segundo a direção do Shopping da Ilha é o início de
uma nova etapa. “Preparamos tudo
com muito carinho e cuidado para receber você num ambiente seguro.
Adotamos todos os protocolos deter-

Pois é, mesmo com a abertura, a
população deve se conscientizar que
não pode haver aglomeração. Então,
mesmo com alguns setores voltando a
normalidade, não será permitido a
circulação de pessoas em praças de
alimentação, cinemas, áreas infantis,
restaurantes e também a realização
de eventos.
Rio Anil Shopping
No Rio Anil Shopping, a expectativa, inicialmente, é que o público vá ao
centro comercial para resolver necessidades. Por isso, todos os assentos,
cadeiras, bancos e lounges foram recolhidos do mall. Além disso, as operações que oferecem lazer e entretenimento não funcionarão agora, conforme prevê a portaria nº 039, de 10 de
junho de 2020. “O Rio Anil é mais que
um centro de compras, é um lugar

Faremos todo o possível
para evitar qualquer
tipo de aglomeração. O
shopping é um espaço
seguro

Continua proibido alguns serviços

AS IGREJAS E TEMPLOS TAMBÉM VÃO OBEDECER AS NORMAS
Além dos shoppings e alguns outros estabelecimentos, os templos religiosos também já podem reabrir, a
partir de hoje, dia 15 de junho. Mas a abertura das igrejas
tem que obedecer todas as normas de higienização.
Capacidade reduzida
De acordo com o Governo do Estado, as organizações
religiosas só poderão funcionar com metade de sua capacidade e os assentos devem ter a distância de dois metros entre as pessoas, com exceção dos que sejam da
mesma família e morem na mesma casa.
Máscaras, higiene e horário
O uso das máscaras é obrigatório, assim como o ato
de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel
ao entrar ou sair das igrejas.
O horário de funcionamento das organizações religiosas terá de ser das 6h às 22h.
As missas e cultos devem ter a duração de no máximo
60 minutos, e as celebrações devem acontecer com um
intervalo de duas horas. Nesse período, todo o ambiente
deve ser higienizado.
No dia 22 de junho, voltam as academias de ginástica
e esportes. E no dia 29 de junho, os bares, restaurantes e
praças de alimentação em shopping centers, voltam a
ser abertos. As datas elaboradas pelo Governo do Maranhão são baseadas em previsões de acordo com as condições do novo coronavírus. (P.C)

NOS SHOPPINGS

Procon retorna
atividades em junho

AS UNIDADES DOS SHOPPINGS VOLTAM A FUNCIONAR DIA 22

Continua proibido de acordo com a
portaria, o funcionamento de praças
de alimentação, cinemas, áreas infantis e quaisquer grandes promoções ou
eventos que possam causar grandes
aglomerações ou gerar tumultos.
Os restaurantes, lanchonetes, bares
e similares localizados em galerias e
shopping centers somente poderão
funcionar com delivery (entrega) ou
drive-thru (retirada no local). Essa regra já valia para esse tipo de estabelecimento fora do shopping também.
Ou seja, qualquer bar, restaurante ou
similar – dentro ou fora de shopping –
não pode vender para consumo no local. Academias de ginástica também
não podem reabrir ainda.
O uso de máscaras continua obrigatório bem como a higienização das
mãos com água e sabão ou álcool em
gel. As lojas só podem deixar entrar
clientes até o limite de 30% de sua capacidade. Ou seja, se normalmente

cabem dez pessoas na loja, só podem
entrar três ao mesmo tempo, e precisam manter distância de dois metros
entre elas.
Caso seja preciso fazer uma ﬁla do
lado de fora para entrar, deverá ser
mantida a distância de pelo menos
dois metros entre as pessoas e no
chão deve estar sinalizada a posição a
ser ocupada por cada pessoa. O número de vagas no estacionamento deve corresponder a 30% (trinta por
cento) de sua capacidade, quando
houver.
Veja o que mais deve ser observado
Os shoppings deverão ter pontos
de higienização das mãos na entrada
e na saída, e estes também devem ser
oferecidos a cada 20 metros pelo menos.
As lojas em geral devem ter todos os
seus ambientes higienizados, principalmente vitrines, provadores, e estes
devem ser higienizados sempre que

for utilizado pela clientela.
Fica proibido o uso de sacolas reutilizáveis, sendo recomendado aos clientes o descarte das sacolas utilizadas.
Horários dos estabelecimentos
Para evitar aglomeração, os segmentos devem operar em horários diferentes:
• Postos de combustíveis e paniﬁcadoras começam entre 5 e 7 horas
• Supermercados, área de saúde, indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, e construção civil começam entre 6 e 8 horas
• Agências lotéricas, vigilantes, zeladores e porteiros, farmácias e drogarias, oﬁcinas mecânicas e borracharias,
lojas de produtos agropecuários e veterinários; hospitais e clínicas veterinárias começam entre 7 e 9 horas
• Bancos, salões de beleza, lojas de
veículos, e comércios de rua, entre as
9 e 11 horas

Os serviços presenciais nas unidades do Procon/VIVA
em todo o estado estão sendo retomados gradualmente.
Hoje, segunda-feira (15), mais nove unidades voltarão a
funcionar com atendimento exclusivamente por agendamento.
As unidades dos shoppings da Ilha, Golden, Passeio,
Pátio Norte, na região metropolitana de São Luís e do
Imperial (Imperatriz), Caxias Shopping e Shopping Cocais (Timon) têm reabertura prevista para o dia 22 de junho.

Outras unidades

Retornarão com atendimento ao público hoje, dia 15
de junho, as seguintes unidades com respectivos serviços:
• 1. Balsas – RG, CPF e Reclamações ao PROCON
• 2. Barra do Corda – RG, CPF e Reclamações ao PROCON
• 3. Carolina – RG, CPF, Reclamações ao PROCON e DETRAN
• 4. Coelho Neto – RG, CPF e Reclamações ao PROCON
• 5. Lago da Pedra – RG, CPF, Reclamações ao PROCON
e DETRAN
• 6. Pinheiro – RG, CPF e Reclamações ao PROCON
• 7. Presidente Dutra – RG, CPF e Reclamações ao PROCON
• 8. São João dos Patos – RG, CPF e Reclamações ao
PROCON
• 9. Vitorino Freire – RG, CPF e Reclamações ao PROCON

