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Capital registra 1.200 casos de 
violência contra idosos em 5 meses   
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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Fácil distribuir o dinheiro quando pertence aos outros. Todos os governos continu-
am 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.

Resto predatório 

QUALIFICAÇÃO
IFMA oferece 800 
vagas em cursos

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

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

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

E N T R E V I S T A
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau

“O melhor know-how 
para o nosso trabalho”

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

Prefeito Edivaldo vistoria obras dos mercados na capital maranhense

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

PÁGINA 8

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.
PÁGINA 3

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 (Cen-

tro), 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
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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

ENTREVISTA 

“O melhor know-how
para o nosso trabalho”
SAMARTONY MARTINS

A
so le ni da de de pos se do pro- 
cu ra dor-ge ral de jus ti ça do 
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão, Edu ar do Jor ge Hiluy 

Ni co lau, pa ra o bi ê nio 2020/2022, es tá 
mar ca da pa ra ho je (15).  Ele foi no me- 
a do pe lo go ver na dor Flá vio Di no, no 
úl ti mo dia  1º de ju nho. Atu al men te, o 
pro cu ra dor de jus ti ça Edu ar do Ni co- 
lau exer ce o car go de cor re ge dor-ge ral 
do MP MA pe la ter cei ra vez. Na pri- 
mei ra, foi elei to pa ra o bi ê nio 
2005/2007. Em 2017, exer ceu o se gun- 
do man da to. Em 2019, foi re con du zi- 
do pa ra o bi ê nio que se en cer ra em 
2021.

O fu tu ro che fe do Mi nis té rio Pú bli- 
co do Ma ra nhão in gres sou na ins ti tui- 
ção em 1980. Atu ou co mo pro mo tor 
de jus ti ça nas co mar cas de Cân di do 
Men des, Pi nhei ro, Vi a na, Im pe ra triz, 
Co dó e Pre si den te Du tra, até che gar à 
ca pi tal. Em 1992, foi pro mo vi do a pro- 
cu ra dor de jus ti ça. Além de cor re ge- 
dor-ge ral do MP MA, Edu ar do Ni co lau 
exer ceu o car go de sub pro cu ra dor-ge- 
ral pa ra As sun tos Ju rí di cos. Em en tre- 
vis ta a O Im par ci al, Edu ar do Jor ge 
Hiluy Ni co lau fa lou so bre a im por tân- 
cia do pa pel do Mi nis té rio pú bli co em 
de fe sa da de mo cra cia; um pou co so- 
bre a sua tra je tó ria den tro da ins ti tui- 
ção; seus de sa fi os à fren te do car go de 
pro cu ra dor-ge ral e ou tros as sun tos. 
Con fi ra abai xo en tre vis ta na ín te gra.

O Mi nis té rio Pú bli co tem pa pel 
fun da men tal na de fe sa da de mo cra- 
cia.  De que for ma o se nhor tem vis to 
os ata ques à Cons ti tui ção Fe de ral e

EDUARDO NICOLAU FOI NOMEADO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

aos po de res cons ti tuí dos por meio 
de mo vi men tos po lí ti cos?

Os pi la res da de mo cra cia bra si lei ra 
têm si do tes ta dos ao lon go dos anos e 
o que te mos vis to é que as ins ti tui ções 
es tão for ta le ci das. A Cons ti tui ção tem 
si do res pei ta da, in clu si ve com a con- 
tri bui ção do Mi nis té rio Pú bli co co mo 

de fen sor do es ta do de mo crá ti co de 
di rei to. Tur bu lên ci as po lí ti cas são 
nor mais no jo go do po der. Por par te 
do Mi nis té rio Pú bli co, ca be ape nas 
uma ob ser va ção aten ta pa ra ado tar 
pro vi dên ci as quan do sua atu a ção for 
ne ces sá ria, no es tri to âm bi to de su as 
atri bui ções. Is to tem si do fei to.

Em defesa dos interesses sociais do Maranhão
O se nhor in gres sou no MP MA, na

dé ca da de 1980, on de atu ou co mo
pro mo tor de jus ti ça em vá ri as nas
co mar cas até che gar à ca pi tal. O que
mu dou de lá pa ra cá com re la ção ao
pa pel do MP jun to à so ci e da de?

Mui ta coi sa. Tí nha mos uma atu a- 
ção es sen ci al men te cri mi nal. As pri- 
mei ras le gis la ções que nos atri buí ram
a de fe sa de di rei to di fu sos ain da nem
exis ti am. De pois é que vi e ram a Lei
Com ple men tar 40/1980, a Lei de Po lí- 
ti ca Na ci o nal do Meio Am bi en te em
1981, e a lei da ação ci vil pú bli ca em
1985. Is so fez com que a so ci e da de en- 
ten des se que éra mos ta lha dos pa ra a
de fe sa de in te res ses so ci ais e in di vi- 
du ais in dis po ní veis e es sa foi a gran de
mu dan ça do MP na Cons ti tui ção de
1988. De pois dis so vi e ram vá ri as leis
que só ra ti fi ca ram es se nos so pa pel.
Ho je so mos uma ins ti tui ção que exer- 
ce uma di co to mia fi na lís ti ca po de ro- 
sa em de fe sa da so ci e da de: so mos ti- 
tu la res da ação pe nal e de fen de mos a
dig ni da de da pes soa hu ma na em to- 
das as su as di men sões.

De que for ma o se nhor des ta ca a
im por tân cia do pa pel do pro mo tor
de jus ti ça e o res pal do que a ins ti tui- 
ção tem jun to à po pu la ção que bus ca
o apoio pa ra ga ran tir seus di rei tos?

O pro mo tor só tem le gi ti mi da de
so ci al se ele tra ba lha de fa to em be ne- 
fí cio da so ci e da de, se faz com que ela
per ce ba que ele, com o seu es for ço,
es tá efe ti va men te agre gan do ga nhos
ao pa trimô nio ju rí di co dos ci da dãos.
O pro mo tor de ve ser agen te da von ta- 
de po lí ti ca trans for ma do ra, ou se ja,
de ve trans for mar omis são em ação,
aban do no em ati tu de res tau ra do ra de
di rei tos, e in di fe ren ça po lí ti ca em exi- 
gên cia de pro mo ção de dig ni da de pa- 
ra quem so fre.

Co mo o no vo pro cu ra dor-ge ral de
jus ti ça do MP MA, pa ra o bi ê nio
2020/2022, qual se rá o seu mai or de- 
sa fio à fren te da ins ti tui ção?

Sem dú vi da, uma re es tru tu ra ção
or ga ni za ci o nal fi na lís ti ca que bus que
uma me lhor pro mo ção de efe ti vi da de

de di rei tos aos ma ra nhen ses. Te mos
pro mo to res aguer ri dos, mas o pro ble- 
ma da ges tão das ati vi da des meio e
fim é sin to má ti co. Te mos que fa zer do
me lhor know-how pa ra o nos so tra ba- 
lho, um há bi to nas nos sas uni da des.
Pre ci sa mos re pen sar nos so pla ne ja- 
men to pa ra au fe rir re sul ta dos efe ti vos
e fa zer das pro mo to ri as es cri tó ri os
pa ra a re den ção co mu ni tá ria em ca da
rin cão des se es ta do.

O se nhor as su me ho je o car go em
ple na pan de mia da co vid-19. Até que
pon to is so po de im pac tar no an da- 
men to dos tra ba lhos de sen vol vi dos
pe lo Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do?

Es ta mos em tra ba lho re mo to há
mais de dois me ses e es ta mos pro du- 
zin do bem. Nos sos sis te mas in for ma- 
ti za dos nos per mi tem ho je fa zer mui- 
ta coi sa atra vés do te le tra ba lho. Mas o
con ta to com as co mu ni da des é im- 
pres cin dí vel pa ra nós. Es tá na nos sa
es sên cia. Vol tar às ati vi da des pre sen- 
ci ais é im por tan te, mas não fa re mos
is so com des res pei to às nor mas sa ni- 
tá ri as e nem ex pon do a saú de da so ci- 
e da de e dos mem bros. Te mos que ter
cau te la. Es sa pan de mia é coi sa mui to
sé ria e po de ter efei tos ca tas tró fi cos se
não agir mos com ex tre ma dis ci pli na,
so bre tu do na eta pa de iso la men to so- 
ci al.

 A pe di do do MP MA, a Jus ti ça con- 
de nou, o mu ni cí pio de São Luís a pu- 
bli car, no Por tal da Trans pa rên cia,
to dos os pa re ce res ur ba nís ti cos e
econô mi cos de ope ra ções ur ba nas
en tre os anos de 2004 a 2016. Além da
ca pi tal quais as ou tras ci da des que
es tão na mes ma si tu a ção e o qual a
ori en ta ção do MP com re la ção es sa
si tu a ção?

Os pro mo to res da de fe sa do pa- 
trimô nio pú bli co em to do o Ma ra- 
nhão es tão aten tos pa ra fa zer com
que os por tais da trans pa rên cia se jam
uma re a li da de em to dos os mu ni cí pi- 
os do nos so es ta do. O do pró prio MP- 
MA é um dos me lho res do país. Es sa
ban dei ra ins ti tu ci o nal é im por tan te e
os pro mo to res na pon ta de vem ser

au xi li a dos pa ra fa ze rem o me lhor tra- 
ba lho nes se sen ti do.

De que for ma o MP MA vai agir
com re la ção a pro pa gan da elei to ral
ir re gu lar de pré-can di da tos a pre fei-
to e a ve re a dor?

A co or de na ção da atu a ção elei to ral
do Mi nis té rio Pú bli co não es tá a car go
da Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça. É da
Pro cu ra do ria Re gi o nal Elei to ral, que
tem fei to um ex ce len te tra ba lho ao
lon go dos úl ti mos plei tos mu ni ci pais.
Nes te ano cer ta men te não se rá di fe- 
ren te e o tra ba lho dos nos sos pro mo- 
to res que atu am na fun ção elei to ral
se rá mui to im por tan te pa ra que is so
ocor ra.

O que o se nhor di ria pa ra quem
quer se guir os pas sos de uma car rei-
ra mi nis te ri al?

É uma car rei ra mui to du ra. Exi ge
mui ta de di ca ção, es tu do e dis po ni bi- 
li da de pa ra en fren tar si tu a ções ad ver- 
sas em to dos os as pec tos, pois exi ge
equi lí brio emo ci o nal e enor me sen so
de jus ti ça. Ser pro mo tor é um sa cer- 
dó cio diá rio e um bai ta exer cí cio de
em pa tia hu ma na. Se al guém não se
com pa de ce da dor fí si ca e es pi ri tu al
do ou tro, não ser ve pa ra ser pro mo tor.

Qual o fu tu ro do MP MA den tro do
ce ná rio bra si lei ro pa ra os pró xi mos
anos?

O Mi nis té rio Pú bli co es tá for ta le ci-
do pe lo exem plo da atu a ção dos seus
mem bros em to do o Bra sil, mas é uma
ins ti tui ção cons tan te men te ame a ça-
da po li ti ca men te. Há vá ri as ini ci a ti vas
le gis la ti vas que ame a çam nos sas ga- 
ran ti as e ten tam nos ti rar po der. Te- 
mos en ti da des as so ci a ti vas que não
des can sam um só mi nu to pa ra nos
de fen der por que fa zer is so é de fen der
a pró pria so ci e da de be ne fi ciá ria dos
nos sos ser vi ços. Mas em que pe se os
re ve zes, pen so que ca mi nha mos ca da
vez mais pa ra o for ta le ci men to da
nos sa le gi ti mi da de so ci al quan do tra- 
ba lha mos e da mos re sul ta dos con cre- 
tos pa ra a po pu la ção. So mos em pre- 
ga dos da lu ta por dig ni da de e es sa
par ce ria es tá ca da vez mais for te.

APAR TE AN DO 

Res to pre da tó rio

Fá cil dis tri buir o di nhei ro quan do per ten ce aos ou- 
tros. To dos os go ver nos con ti nu am iguais, po de ser do
PMDB, MDB, PSDB, PT e o ain da sem seu par ti do, sem- 
pre cui dam das for mas de man ter a ca dei ra pre si den ci al
ocu pa da uti li zan do do te sou ro pú bli co pa ra sa tis fa zer
os se den tos par la men ta res com seus vo tos, ban quei ros
fi nan ci a do res de cam pa nhas, em pre sá ri os ali a dos e a
im pren sa co mer ci al. Ju ra ram em cam pa nhas, pa ra al- 
can çar o po der, ja mais ne go ci ar a in te gri da de da na ção,
to dos os pre si den tes en tre ga ram o Bra sil aos fa min tos
ra tos dei xan do os fa re los ao po vo. Na da di fe ren te nes te
que si to quan to ao Bol so na ro (ain da sem seu par ti do)
em re la ção aos de mais, sem pre exis tiu o Cen trão apro- 
van do os pro je tos do mi nis tro Gue des, ne nhum a fa vor
do tra ba lha dor, sem pre vol ta dos ao ca pi tal pre da tó rio.
Nas re la ções com os gran des veí cu los de co mu ni ca ção
tu do es tá per fei to, o mi li tan te Bol so na ro bri ga di a ri a- 
men te com a po de ro sa Re de Glo bo que ga nha sem pre
mais au di ên cia, e, na tu ral men te, mais anun ci an tes. Fo- 
lha de São Pau lo con ti nua sen do fi nan ci a da pe la aris to- 
cra cia em pre sa ri al de São Pau lo. Nem pre ci sa va agra dar
o Sil vio do SBT com o po lê mi co car go de mi nis tro da Co- 
mu ni ca ção pa ra o me ni no gen ro. Tu do es tá com bi na do
pa ra do mi nar a im pren sa, co mo ten tou fa zer o PT com a
tal re gu la men ta ção da co mu ni ca ção. Quan to a BAND E
RE CORD, am bas nun ca ga nha ram tan to di nhei ro jun to
com o SBT. E pa ra o res to cha ma dos de bra si lei ros so bra
al go?

Sem pre con tun den tes nas per gun tas e po lê mi cos nos
de ba tes, vol tou ao ar Os Ana lis tas, di a ri a men te, às 19h,
na TV Gua rá, tra zen do a fór mu la do pro gra ma li vre da
cen su ra. Per mi tin do que os atos e fa tos do Ma ra nhão,
Bra sil e do mun do se jam mas ti ga dos pe los en tre vis ta- 
do res Ge ral do Ien sen, Na ta na el Fer rei ra, Fe li pe Klamt e
con vi da dos. Va le as sis tir, e, evi den te, cri ti car!

In te li gen te sa ca da do go ver na dor Flá vio Di no (PC- 
doB) em no me ar Rai mun do Reis (fo to) pa ra ocu par o
co man do da se cre ta ria das Ci da des. Im plan tou jun to
com ex-se cre tá rio Ru bens Jr. (PC doB) uma ges tão de
com pe tên cia com no vo pa drão ad mi nis tra ti vo, ace le ra- 
ção das obras que es tão sen do en tre gues e re du ção de
55% no or ça men to do ope ra ci o nal. Boa li ção de ca sa!
Ima gem Jasf An dra de.

Es per to – De pu ta do Dr. Yglésio (PROS) ati rou em Ica- 
tu pa ra acer tar no es que ma de cor rup ção de Ana ja tu ba.
In fan ti li da de le vou o pré-can di da to Edu ar do Brai de
(PO DE) a fi car co mo al vo cer tei ro da jo ga da elei to ral.
Fal tou ma tu ri da de po lí ti ca!

Atra sa do – Pa re ce que fu rou mais uma ten ta ti va de
cons tran gi men to do de pu ta do fe de ral Edi lá zio Jú ni or
(PSD) con tra o go ver na dor Flá vio Di no (PC doB) pro to- 
co lan do ação po pu lar co bran do a de vo lu ção de R$ 4,9
mi lhões na com pra de 30 res pi ra do res. Che gou atra sa- 
do, o di nhei ro es tá blo que a do e os en vol vi dos na ca deia!

Sín di co – Nun ca ne nhum pre si den te te ve a ca pa ci da- 
de do Bol so na ro (ain da sem seu par ti do) de ocu par o
Bra sil com tan tas de ci sões me dío cres e pe ri go sas. Nin- 
guém en ten deu a zan ga pa ra de sau to ri zar os sín di cos
quan to a proi bir os mo ra do res de fre quen tar as áre as
co muns dos pré di os. Se rá que bri gou com o sín di co do
seu con do mí nio?

Ex pe ri men ta – De vem es tar pre o cu pa dos a ex-go ver- 
na do ra Ro se a na Sarney (MDB) e o de pu ta do fe de ral Hil- 
do Ro cha (MDB) com a no me a ção de Edu ar do Ni co lau
pa ra o car go de Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça. Am bos le- 
va ram o pro cu ra dor ao Con se lho Na ci o nal do Mi nis té- 
rio Pú bli co por crí ti cas a en tão go ver na do ra Ro se a na
Sarney. Cu ri o so que o go ver na dor Di no no me ou o pro- 
cu ra dor Ni co lau no dia do ani ver sá rio da Sarney!

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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VIDA
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

“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 re-
cebia o salário da mãe deles e não entregava para a ido-
sa. 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 gen-
te 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 par-
te 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, analfa-
beta, que não tem acesso fácil aos canais de denúncia, 
ou que também não denunciam por medo, ou por di-
ficuldade 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 fei-
tas”, disse o promotor.

 

Denúncias de negligência 
aumentaram

De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos e 
Participação Popular, as denúncias de violações de di-
reitos contra idosos têm como porta de entrada o Cen-
tro Integrado Apoio e Proteção à Violência Contra a 
Pessoa Idosa (CIAPVI), Promotoria da  Pessoa Idosa 
e Delegacia Especializada. “Nesse período não há au-
mento 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 – ca-
sos de idosos e demandas de outras naturezas. Na Dele-
gacia 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 Co-
vid-19. Houve ainda registros de casos de quedas de ido-
sos de leitos ou macas em hospitais, que se pode consi-
derar como mudança no tipo de violência.

 

250 casos na DPE
No âmbito da Defensoria Pública, foram registrados 

mais de 250 casos de violência contra o idoso nos pri-
meiros três meses do ano. Somente no período da pan-
demia foram 36 atendimentos relacionados à violência, 
para orientação, ou envolvendo casos de cárcere priva-
do, violência física, violência psicológica, abuso finan-
ceiro, negligência, abandono, autonegligência e solicita-
ção 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 violên-
cia 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 in-
cidência estão: Centro, Cohatrac e Anjo da Guarda.

 

PATRICIA CUNHA

O
s tipos de violência con-
tra a pessoa idosa ocor-
rem de diversas formas: 
beliscões, apropriação de 

aposentadoria, uso indevido de car-
tões, abandono, negligência, agres-
sões físicas ou verbais... De janeiro 
deste ano até agora, foram pelo me-
nos 1.200 denúncias recebidas pela 
1ª Promotoria de Justiça de Defesa 
do Idoso (Ministério Público do Es-
tado do Maranhão). Neste período 
de isolamento e distanciamento por 
causa da pandemia de coronavírus, 
as denúncias caíram, mas autorida-
des de órgãos especializados na de-
fesa e proteção do idoso acreditam 
estar havendo uma subnotificação 
de casos.

O promotor de justiça José Augus-
to 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 au-
mentado, em função da dificuldade 
em combatê-la nesse período, e da 
falta de acesso que idosos ou outros 
familiares, ou vizinhos possam es-
tar encontrando para fazer a denún-
cia, porque tudo está funcionando 
de forma remota. Então, há essa difi-
culdade 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 Pes-
soa 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 comedi-
dos, com medo de sair às ruas, e po-
dem não ter conhecimento do acesso 
remoto. Reduziu bastante mesmo o 
número de registro ocorrência. An-
tes da pandemia tínhamos a delega-
cia com um grande volume de regis-
tros, e nesse período houve dias que 
não tivemos nenhuma ocorrência”, 
disse a delegada, completando que 
nos últimos dias, com a volta gra-
dual 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 re-
gistros por dia, das mais diversas 
modalidades, sendo 67% delas de 
violência doméstica cometida por 
filhos, netos, e que são denun-
ciadas por outros parentes ou 
por profissionais da saúde mé-
dicos após constatação de tra-
ços de violência na pessoa ido-
sa. “Esse percentual acredito ser 
até bem maior. Nós recebemos 

alguns casos que foram impos-
síveis 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 aprovei-
tando financeiramente, que é a 
maior das violências. A violên-
cia financeira, é a mais presen-
te agora, especialmente nesse 
período, porque as pessoas que 
cuidam, ou familiares, estão to-
mando de conta do dinheiro do 
idoso, se apropriando de salá-
rios e de cartões e não reverten-
do esses valores em favor deste”, 
afirma o promotor justiça José Au-
gusto 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

Números da violência
1.200 registros no  Ministério 
Público  (De janeiro a maio)

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

Rede de 
proteção faz 
campanha de 
enfrentamento

Em todo o estado, desde o dia 1º de 
junho, ainda que virtualmente, pelas 
redes sociais, está acontecendo a cam-
panha alusiva ao Dia Mundial de Cons-
cientização da Violência contra a Pes-
soa 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 for-
mas de violência cometida contra a pes-
soa 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 Ido-
sa, quem se importa?”.  As ações são 
realizadas pela Internet, por meio das 
redes sociais.

De acordo com o defensor público-
geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos, o 
envelhecimento populacional tem exigi-
do o fortalecimento da rede maranhense 
de proteção ao idoso e a DPE/MA tem 
promovido diversas ações para isso, a 
exemplo desta campanha de conscien-
tização. “O envelhecimento é um fenô-
meno natural. Todos iremos passar por 
ele. Por isso, é importante que todos es-
tejamos conscientes da importância de 
cultivar uma cultura de respeito e ga-
rantia 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: “Acolhimen-
to das Pessoas Idosas – Como fazer?”, 
“Sistema de Justiça na Garantia de Di-
retos” 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 Bas-
tos, 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 En-
frentamento à Violência Contra a Pessoa 
Idosa, a Secretaria de Direitos Huma-
nos e Participação Popular (Sedihpop) 
também está realizando uma série de 
atividades que encerram dia 16, reali-
zadas em parceria com outras institui-
ções 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 campa-
nha, este ano soma à Rede, na campanha 
virtual, para conscientizar a sociedade 
sobre esse problema. “Ainda não atin-
gimos o que desejamos, mas de qual-
quer forma não ficamos parados. Essas 
campanhas têm sido altamente positi-
vas porque temos dado publicidade aos 
órgãos de controle. Estamos levando ao 
conhecimento da sociedade a existên-
cia 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 acredi-
tar 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 delegá-
la a ninguém”, disse o promotor José 
Augusto Cutrim.

Para Glécio Sandro Silva Leite, pre-
sidente do Conselho Estadual dos Di-
reitos da Pessoa Idosa (CEDIMA), o 
dia de enfrentamento é para juntar 
essa rede de proteção ao idoso para 
conscientizar sobre a existência da vio-
lência contra o idoso e também para 
que ela não seja naturalizada. “Todo 
esse suporte está à disposição do ido-
so para que a gente não veja a violên-
cia contra a pessoa idosa como nor-
mal. 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.

Saiba Mais
Após uma denúncia, o Centro Integrado Apoio e Pro-

teção 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 intra-
familiar. 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, pode-
se 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.  

 

José Augusto Cutrim Gomes 
Promotor de Justiça de Defesa do Idoso
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Estabelecimentos terão horário diferenciado e precisam cumprir uma série de medidas
em respeito às normas sanitárias para controle do avanço da Covid-19

PA TRÍ CIA CU NHA

• Pos tos de com bus tí veis e pa ni fi ca -
do ras co me çam en tre 5 e 7 ho ras
• Su per mer ca dos,  área de saú de, in -
dús tri as ali men tí ci as, in dús tri as far -
ma cêu ti cas, e cons tru ção ci vil co me -
çam en tre 6 e 8 ho ras
• Agên ci as lo té ri cas, vi gi lan tes, ze la -
do res e por tei ros, far má ci as e dro ga ri -
as,  ofi ci nas me câ ni cas e bor ra cha ri as,
lo jas de pro du tos agro pe cuá ri os e ve -
te ri ná ri os; hos pi tais e clí ni cas ve te ri -
ná ri as co me çam en tre 7 e 9 ho ras
• Ban cos, sa lões de be le za,  lo jas de
veí cu los,  e co mér ci os de rua, en tre as
9 e 11 ho ras

PORTAS ABERTAS

O que pode ou não
abrir nos shoppings?

C
om ati vi da des sus pen sas
des de o dia 21 de març,o os
shop pings da re gião me tro- 
po li ta na irão re a brir as por- 

tas a par tir des te dia 15, as sim co mo as
de mais lo jas de rua (sa pa ta ri as, lo jas
de rou pas, pre sen tes e con gê ne res),
mas te rão que cum prir uma sé rie de
exi gên ci as sa ni tá ri as es pe cí fi cas re gu- 
la das pe la por ta ria pu bli ca da pe la Ca- 
sa Ci vil do Go ver no do Ma ra nhão pa- 
ra o fun ci o na men to de to do o se tor lo- 
jis ta no Es ta do. Par te do se tor lo jis ta já
es ta va au to ri za da a fun ci o nar des de a
se gun da-fei ra (25), des de que fos se
em pre sas fa mi li a res.

Shop ping da Ilha

Os shop pings fun ci o na rão em ho- 
rá rio re du zi do, das 12h às 20h, de se- 
gun da-fei ra a do min go. Se gun do a di- 
re ção do Shop ping da Ilha é o iní cio de
uma no va eta pa. “Pre pa ra mos tu do
com mui to ca ri nho e cui da do pa ra re- 
ce ber vo cê num am bi en te se gu ro.
Ado ta mos to dos os pro to co los de ter- 

mi na dos pe las au to ri da des e im plan- 
ta mos de ze nas de me di das que bus- 
cam ga ran tir a saú de e bem-es tar. Se
ca da um fi zer a sua par te e se guir as
re gras, va mos su pe rar tu do is so, jun- 
tos! ”, dis se.

Ado ta mos to dos os

pro to co los de ter mi na dos

pe las au to ri da des e

im plan ta mos de ze nas de

me di das que bus cam

ga ran tir a saú de e bem-

es tar

Pois é, mes mo com a aber tu ra, a
po pu la ção de ve se cons ci en ti zar que
não po de ha ver aglo me ra ção. En tão,
mes mo com al guns se to res vol tan do a
nor ma li da de, não se rá per mi ti do a
cir cu la ção de pes so as em pra ças de
ali men ta ção, ci ne mas, áre as in fan tis,
res tau ran tes e tam bém a re a li za ção
de even tos.

Rio Anil Shop ping
No Rio Anil Shop ping, a ex pec ta ti- 

va, ini ci al men te, é que o pú bli co vá ao
cen tro co mer ci al pa ra re sol ver ne ces- 
si da des. Por is so, to dos os as sen tos,
ca dei ras, ban cos e loun ges fo ram re- 
co lhi dos do mall. Além dis so, as ope- 
ra ções que ofe re cem la zer e en tre te ni- 
men to não fun ci o na rão ago ra, con- 
for me pre vê a por ta ria nº 039, de 10 de
ju nho de 2020. “O Rio Anil é mais que
um cen tro de com pras, é um lu gar

que con cen tra di ver sos ser vi ços ho je
es sen ci ais à vi da das pes so as. Te mos
uma fun ção so ci al mui to im por tan te
e, por is so, re a bri re mos as nos sas por-
tas com os cui da dos re do bra dos. A
pri o ri da de é res guar dar a vi da e a saú-
de das pes so as. Fa re mos to do o pos sí- 
vel pa ra evi tar qual quer ti po de aglo- 
me ra ção. O shop ping é um es pa ço se- 
gu ro. Mais do que nun ca, pre ci sa re- 
mos con tar com a com pre en são e a
co la bo ra ção dos cli en tes nes ta no va
ro ti na de cui da dos”, re for ça Ra fa el
Sal da nha, su pe rin ten den te do Rio
Anil Shop ping.

Fa re mos to do o pos sí vel

pa ra evi tar qual quer

ti po de aglo me ra ção. O

shop ping é um es pa ço

se gu ro

Continua proibido alguns serviços 

Con ti nua proi bi do de acor do com a
por ta ria, o fun ci o na men to de pra ças
de ali men ta ção, ci ne mas, áre as in fan- 
tis e quais quer gran des pro mo ções ou
even tos que pos sam cau sar gran des
aglo me ra ções ou ge rar tu mul tos.

Os res tau ran tes, lan cho ne tes, ba res
e si mi la res lo ca li za dos em ga le ri as e
shop ping cen ters so men te po de rão
fun ci o nar com delivery (en tre ga) ou
dri ve-th ru (re ti ra da no lo cal). Es sa re- 
gra já va lia pa ra es se ti po de es ta be le- 
ci men to fo ra do shop ping tam bém.
Ou se ja, qual quer bar, res tau ran te ou
si mi lar – den tro ou fo ra de shop ping –
não po de ven der pa ra con su mo no lo- 
cal. Aca de mi as de gi nás ti ca tam bém
não po dem re a brir ain da.

O uso de más ca ras con ti nua obri- 
ga tó rio bem co mo a hi gi e ni za ção das
mãos com água e sa bão ou ál co ol em
gel. As lo jas só po dem dei xar en trar
cli en tes até o li mi te de 30% de sua ca- 
pa ci da de. Ou se ja, se nor mal men te

ca bem dez pes so as na lo ja, só po dem
en trar três ao mes mo tem po, e pre ci- 
sam man ter dis tân cia de dois me tros
en tre elas. 

Ca so se ja pre ci so fa zer uma fi la do
la do de fo ra pa ra en trar, de ve rá ser
man ti da a dis tân cia de pe lo me nos
dois me tros en tre as pes so as e no
chão de ve es tar si na li za da a po si ção a
ser ocu pa da por ca da pes soa.  O nú- 
me ro de va gas no es ta ci o na men to de- 
ve cor res pon der a 30% (trin ta por
cen to) de sua ca pa ci da de, quan do
hou ver.

Ve ja o que mais de ve ser ob ser va do
Os shop pings de ve rão ter pon tos

de hi gi e ni za ção das mãos na en tra da
e na saí da, e es tes tam bém de vem ser
ofe re ci dos a ca da 20 me tros pe lo me- 
nos. 

As lo jas em ge ral de vem ter to dos os
seus am bi en tes hi gi e ni za dos, prin ci- 
pal men te vi tri nes, pro va do res, e es tes
de vem ser hi gi e ni za dos sem pre que

for uti li za do pe la cli en te la.
Fi ca proi bi do o uso de sa co las reu-

ti li zá veis, sen do re co men da do aos cli- 
en tes o des car te das sa co las uti li za- 
das.

Ho rá ri os dos es ta be le ci men tos
Pa ra evi tar aglo me ra ção, os seg- 

men tos de vem ope rar em ho rá ri os di- 
fe ren tes:

Ou tras uni da des

• 1. Bal sas – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO CON
• 2. Bar ra do Cor da – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO -
CON
• 3. Ca ro li na – RG, CPF, Re cla ma ções ao PRO CON e DE -
TRAN
• 4. Co e lho Ne to – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO CON
• 5. La go da Pe dra – RG, CPF, Re cla ma ções ao PRO CON
e DE TRAN
• 6. Pi nhei ro – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO CON
• 7. Pre si den te Du tra – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO -
CON
• 8. São João dos Pa tos – RG, CPF e Re cla ma ções ao
PRO CON
• 9. Vi to ri no Frei re – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO -
CON

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

Templos e igrejas
também reabrem hoje

AS IGREJAS E TEMPLOS TAMBÉM VÃO OBEDECER AS NORMAS 

Além dos shop pings e al guns ou tros es ta be le ci men- 
tos, os tem plos re li gi o sos tam bém já po dem re a brir, a
par tir de ho je, dia 15 de ju nho. Mas a aber tu ra das igre jas
tem que obe de cer to das as nor mas de hi gi e ni za ção.

Ca pa ci da de re du zi da
De acor do com o Go ver no do Es ta do, as or ga ni za ções

re li gi o sas só po de rão fun ci o nar com me ta de de sua ca- 
pa ci da de e os as sen tos de vem ter a dis tân cia de dois me- 
tros en tre as pes so as, com ex ce ção dos que se jam da
mes ma fa mí lia e mo rem na mes ma ca sa.

Más ca ras, hi gi e ne e ho rá rio
O uso das más ca ras é obri ga tó rio, as sim co mo o ato

de hi gi e ni zar as mãos com água e sa bão ou ál co ol em gel
ao en trar ou sair das igre jas. 

O ho rá rio de fun ci o na men to das or ga ni za ções re li gi- 
o sas te rá de ser das 6h às 22h.

As mis sas e cul tos de vem ter a du ra ção de no má xi mo
60 mi nu tos, e as ce le bra ções de vem acon te cer com um
in ter va lo de du as ho ras. Nes se pe río do, to do o am bi en te
de ve ser hi gi e ni za do.

No dia 22 de ju nho, vol tam as aca de mi as de gi nás ti ca
e es por tes. E no dia 29 de ju nho, os ba res, res tau ran tes e
pra ças de ali men ta ção em shop ping cen ters, vol tam a
ser aber tos. As da tas ela bo ra das pe lo Go ver no do Ma ra- 
nhão são ba se a das em pre vi sões de acor do com as con- 
di ções do no vo co ro na ví rus. (P.C)

NOS SHOPPINGS

Procon retorna
atividades em junho

AS UNIDADES DOS SHOPPINGS VOLTAM A FUNCIONAR DIA 22

Os ser vi ços pre sen ci ais nas uni da des do Pro con/VI VA
em to do o es ta do es tão sen do re to ma dos gra du al men te.
Ho je, se gun da-fei ra (15), mais no ve uni da des vol ta rão a
fun ci o nar com aten di men to ex clu si va men te por agen- 
da men to.

As uni da des dos shop pings da Ilha, Gol den, Pas seio,
Pá tio Nor te, na re gião me tro po li ta na de São Luís e do
Im pe ri al (Im pe ra triz), Ca xi as Shop ping e Shop ping Co- 
cais (Ti mon) têm re a ber tu ra pre vis ta pa ra o dia 22 de ju- 
nho.

Re tor na rão com aten di men to ao pú bli co ho je, dia 15
de ju nho, as se guin tes uni da des com res pec ti vos ser vi- 
ços:

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

https://banca.oimparcial.com.br/

