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Governo e LATAM debatem sobre adaptações 
na malha aérea durante pandemia do Covid-19
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Começa nesta segunda-feira  (23),
vacinação de grupos alvos contra gripe

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em 
datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.
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Apenas 21% defendem a reabertura das instituições de ensino. Para especialistas, isso pode 
refletir o temor de os estudantes não seguirem regras contra o contágio. Pag. 3
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O ‘Arraiá do Povo em Casa’ 
encerra nesta sexta-feira (26), 
promovendo mais uma noite 
inesquecível de muita anima-
ção. O batalhão pesado do Boi 
da Maioba, última atração da 
noite, apresentará quatro to-
adas gravadas especialmente 
para a TV Assembleia (canal 
51.2 e TVN 17), uma delas iné-
dita, que seria apresentada na 
temporada junina deste ano.

Os telespectadores e inter-
nautas que acompanharem as 
redes sociais da Alema poderão 
assitir à transmissão simultânea 
de toda a programa pelo canal 
do Youtube da TV Assembleia 
Maranhão e do Parlamento 
Estadual, assim como no Insta-
gram, twitwer e Facebook,

No último dia de festança 
junina virtual, a transmis-
são terá início às 20h, com 
a exibição da reprise do Boi 
Pirilampo. Em seguida, apre-
sentam-se os bumba bois 
Mocidade de Pinheiro, Morros 
e, encerrando com chave de 

No último dia de festança junina virtual, a transmissão terá início 
às 20h, com a exibição da reprise do Boi Pirilampo.

Boi da Maioba apresenta toada inédita no 
encerramento do ‘Arraiá do Povo em Casa’

REUNIÃO

Themis Maria Pacheco de Carvalho é eleita 
para o cargo de corregedora-geral do MPMA
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Qualificação online

Com a escalada do novo coronavírus no País e as 
recomendações de isolamento e distanciamento social, estudar 
em casa pode ser um bom remédio para manter a mente sã. A 
Universidade Estadual do Maranhão, uma das pioneiras na oferta 
de educação à distância no Nordeste, entende do assunto. A 
instituição possui uma plataforma exclusiva de cursos abertos, 
chamada Eskada (eskadauema.com), que conta com cursos de 
aperfeiçoamento gratuitos e com certificação. 

Na plataforma, é possível aprimorar conhecimentos e 
desenvolver novas habilidades, com uma estrutura 100% 
online, sem qualquer contato presencial. Os cursos, que são de 
rápida duração e com conteúdos constantemente atualizados, 
qualificam para o mercado de trabalho e contribuem para a 
democratização do conhecimento. 

Na UEMA, os cursos são desenvolvidos e geridos pelo Núcleo 
de Tecnologias para Educação (UEMAnet) e contam com mais 
de 300 mil usuários, distribuídos em 58 países. 

Com a plataforma Eskada, é possível acessar 16 cursos online, 
totalmente gratuitos, de curta duração e com direito a certificado.

Acesse: https://eskadauema.com/ e faça a sua inscrição.

Mais 30 leitos de UTI

O governador Flávio Dino anunciou  a oferta de mais 30 leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de casos 
severos de coronavírus (Covid-2019). 

Os leitos, que estão prontos, serão alugados do Hospital das 
Clínicas Integradas (HCI), que fica localizado no Angelim, em 
São Luís. Parte do hospital foi desativado em 2018, ficando em 
funcionamento apenas a parte de exames de imagem. 

“Estamos anunciando que alugamos mais 30 leitos de 
UTI no HCI. Já estamos com esses leitos montados, fizemos 
a operação contratual com um grupo privado e, com isso, 
na próxima semana, esses leitos já estarão disponíveis para 
a eventualidade do agravamento dos casos de coronavírus”, 
garantiu o governador Flávio Dino. 

O Maranhão está ampliando em caráter de emergência a 
rede de assistência para enfrentar a pandemia de coronavírus e 
diminuir os impactos da doença no estado. 

“Vamos vencer esta batalha, a rede assistência de saúde 
do Governo do Maranhão está sendo ampliada para garantir 
atendimento à população”, disse.

As obras de requalifica-
ção das praças da Saudade 
e Misericórdia, no Centro, 
seguem avançando e devem 
abrilhantar, quando entre-
gues, ainda mais a cidade. 
Os dois espaços em reforma 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Projetos Espe-
ciais (Sempe) integram-se 
aos outros grandes projetos 
desenvolvidos pela Prefei-
tura,  que tem executado 
revitalizações em diversos 
logradouros da região cen-
tral da cidade, por meio do 
programa São Luís em Obras.

“O programa São Luís em 
Obras é um marco para a 
cidade de São Luís. Com ele 
estamos concretizando um 
amplo pacote que engloba 
pavimentação de bairros, 
reformas de unidades de 
saúde, mercados e ainda 
logradouros públicos em di-
versos locais da nossa capital. 
No Centro, temos trabalhado 
com a finalidade de revitali-
zar os cartões-postais impor-
tantes por seu valor histórico 
e cultural, como por exemplo, 
as praças da Saudade e Mise-
ricórdia”, observou o prefeito 
Edivaldo. 

As ações do programa 

Logradouros, que são importantes cartões-postais da capital, recebem 
requalificação por meio do programa São Luís em Obras.

Prefeitura avança com reformas das praças da 
Saudade e Misericórdia no Centro da capital
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estão transformando diver-
sos logradouros por toda a 
cidade. No caso das praças 
da Saudade e Misericórdia, 
a Prefeitura de São Luís pen-
sou em projetos que melhor 
pudessem acolher a popu-
lação, que deverá desfrutar, 
dentro de poucos meses, dos 
resultados. Serão espaços to-
talmente redesenhados para 
atender e proporcionar mais 
lazer aos ludovicenses, pois, 
além do embelezamento que 

Cidade

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenci-
ária (Seap), deu início, nesta 
semana, ao ‘Plano de Con-
tingência’ como medida de 
identificação, prevenção e 
controle do coronavírus (Co-
vid-19) no sistema prisional 
do Maranhão. Como parte da 
ação, foi desenvolvida a ‘Ins-
trução Normativa’, que trata 
das visitas sociais, escoltas e 
atendimentos jurídicos. 

Até o momento, nenhum 
caso de contágio pelo coro-
navírus foi confirmado no 
ambiente prisional do Mara-
nhão. O plano, que já está em 
execução,  é constituído por 
protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde (MS) e do 
Plano de Medidas de Controle 
e Prevenção do Sistema Peni-
tenciário Federal, bem como 
orientações da Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES/MA).

“A Seap está agindo na 
divulgação de informações 
quanto à prevenção aos ser-
vidores, presos e visitantes, 

de modo que todos sejam 
orientados de como proceder 
quanto às medidas que devem 
ser adotadas tanto no trabalho 
quanto na identificação de 
algum caso suspeito”, conta o 
secretário de Estado de Admi-
nistração Penitenciária, Murilo 
Andrade.

Uma das medidas é que 
durante 15 dias ficam suspen-

as novas áreas vão trazer à 
capital, está a importância 
de manter logradouros bem 
conservados para convivên-
cia entre as famílias.

“As obras de requalifica-
ção para melhoria das praças 
da Saudade e Misericórdia 
seguem obedecendo o cro-
nograma previsto e nós, da 
Prefeitura Municipal de São 
Luís e a empresa executora 
da obra, estamos trabalhan-
do em todos os sentidos 

para cumprir a previsão de 
entrega para a população 
ludovicense, respeitando 
tanto o cenário atual como 
os processos institucionais 
e participativos. Ressalvo, 
ainda, o cumprimento dos 
trabalhos de salvaguardas 
sociais e ambientais do pro-
jeto. Essa obra financiada 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)”, 
destacou o titular da Sempe, 
Gustavo Marques.

sos os serviços de assistência 
religiosa e capelania, cele-
brações e eventos, e ativida-
des educacionais, exceto os 
programas educacionais de 
alfabetização pelovIbraema, 
o projeto Remição pela Leitura 
e os cursos em de Educação 
a Distância (EAD), visto que 
eles são desenvolvidos pelos 
próprios custodiados. 

Para reduzir os riscos, 
também são utilizados ma-
teriais necessários para pre-
venção e controle da doença, 
tais como máscaras, protetor 
ocular ou protetor de face, 
luvas, sabão líquido, álcool 
em gel,  higienização dos 
ambientes e desinfecção de 
superfícies, a fim de evitar a 
transmissão do vírus.

CORONAVÍRUS

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional

Prorrogado o prazo para inscrição de 
entidades da sociedade civil para processo 
de escolha de ouvidor-geral da DPE/MA
Foi prorrogado o prazo para a inscrição das entidades 

da sociedade civil que desejarem se habilitar para integrar o 
colégio eleitoral responsável pela formação da lista tríplice, 
que possibilitará a escolha pelo Conselho Superior da DPE/
MA do Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Estado do 
Maranhão. O prazo para a habilitação dos interessados será de 
1º a 7 de julho de 2020. Os pedidos de habilitação deverão ser 
dirigidos à Comissão Eleitoral e acompanhados dos documentos 
comprobatórios do preenchimento dos requisitos previstos 
neste edital e no art. 3º §1º e incisos seguintes da Resolução nº. 
004-CSDPEMA, de 29 de maio de 2020, e deverão ser entregues, 
em formulário próprio, mediante requerimento no e-mail 
comissaoeleitoralouvidor@ma.def.br ou no protocolo da Sede da 
Defensoria Pública, localizada na Rua da Estrela, 421, Praia Grande 
– São Luís/MA ou de quaisquer de seus núcleos regionais no 
prazo de habilitação, das 8h às 17h.A prorrogação está prevista 
no Edital Nº 021-PRCS, de 24 de junho de 2020, assinado pelo 
presidente do Conselho Superior e defensor público-geral do 
Estado do Maranhão, Alberto Pessoa Bastos. 

MPMA adere à Rede de 
Ouvidorias do Ministério Público 

O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, 

e a ouvidora Maria Luiza Ribeiro Martins assinaram, na manhã 

desta sexta-feira, 26, Termo de Adesão à Rede de Ouvidorias 

do Ministério Público, instituída pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP).

O Ministério Público do Maranhão fará parte como membro 

pleno da rede e deverá manter o cadastro atualizado de 

ouvidores e servidores do órgão ministerial junto à Secretaria 

Executiva da Rede de Ouvidorias.

Além da ouvidora do MPMA, no documento foi indicado 

também o nome da servidora Sarah Soares Lemos Martins para 

a interlocução junto à Secretaria da Rede de Ouvidorias.

Pelo termo, o MPMA deverá propor e demandar temas de 

discussão, regulamentação e capacitação à Secretaria Executiva. 

Terá a oportunidade também de atuar com os demais membros 

da Rede em projetos desenvolvidos na região e divulgá-los.

Outras obrigações são a divulgação das ações da Rede na 

região, o fomento dos canais de ouvidoria como meio de defesa 

dos usuários dos serviços públicos e o zelo pela integração 

nacional das unidades de Ouvidoria.

“A participação na Rede vai permitir um intercâmbio de 

experiências, tanto funcional quanto administrativa, para crescer 

e fortalecer as Ouvidorias do Ministério Público brasileiro”, 

afirmou a ouvidora do MPMA, Maria Luiza Ribeiro Martins.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, 

também destacou a possibilidade de ampliação do intercâmbio 

institucional. “Participando da Rede, a nossa cooperação vai ser 

muito mais abrangente, fortalecendo o trabalho em favor da 

população”, ressaltou.

ouro o ‘Arraiá do Povo em 
Casa’, será a vez do Boi da 
Maioba invadir as residências 
dos telespectadores, por meio 
da telinha da TV Assembleia e 
das plataformas digitas.

Nesta sexta-feira (26), a 
programação promete repetir 

o mesmo sucesso dos dois dias 
de animação junina. O ‘Arraiá 
do Povo em Casa’ rompeu bar-
reiras territoriais, alcançando 
pessoas de diversos lugares do 
Maranhão e, também, de ou-
tros estados, que se juntaram 
à festança virtual e entraram 

no clima das brincadeiras 
folclóricas.

Interação
No canal da TV Assembleia 

no Youtube, por exemplo, a 
live teve mais de seis mil visu-
alizações no primeiro dia de 
apresentações. 

Em eleição realizada na 
manhã desta sexta-feira, 26, a 
procuradora de justiça Themis 
Maria Pacheco de Carvalho foi 
escolhida para o cargo de cor-
regedora-geral do Ministério 
Público do Maranhão para o 
biênio 2020-2022. A procu-
radora de justiça obteve 13 
votos no pleito realizado por 
meio eletrônico.

Também concorreram ao 
cargo os procuradores de jus-
tiça Maria de Fátima Rodrigues 
Travassos Cordeiro, Marco Antô-
nio Anchieta Guerreir e Sandra 
Lúcia Mendes Alves Elouf.

Estavam aptos para votar 
todos os membros do Minis-
tério Público do Maranhão 
que integram o Colégio de 
Procuradores de Justiça.

Presidiu a comissão eleitoral 
o procurador de justiça Francis-
co das Chagas Barros de Sousa, 
integrada também pelos procu-
radores de justiça Teodoro Peres 
Neto e Mariléa Campos dos 
Santos Costa, como titulares, 
e Krishnamurti Lopes Mendes 
França, como suplente.

O resultado foi divulgado 
na sala dos Órgãos Colegia-
dos, da Procuradoria Geral de 
Justiça, em São Luís.

O procurador-geral de 
justiça, Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, parabenizou a corre-
gedora-geral eleita e afirmou 
que o Ministério Público do 
Maranhão deve estar unido e 
fortalecido para trabalhar em 
favor da população do estado. 
“Todo o apoio que a Corre-
gedoria-Geral precisar nós 
daremos, porque o Ministério 
Público precisa atender bem o 
povo do Maranhão”, destacou.

Após agradecer os votos e a 
confiança dos colegas, Themis 
Maria Pacheco de Carvalho, 
adiantou que em sua gestão 
vai dar ênfase à orientação dos 

promotores de justiça para 
desempenharem bem a missão 
institucional. “Vamos buscar 
treinamento e especialização, 
em parceria com a Escola Su-
perior, para os promotores de 
justiça. O objetivo é aperfeiçoar 
o trabalho da instituição. Só 
assim poderemos cobrar mais 
resultados”, ressaltou.

O presidente da comissão 
eleitoral, Francisco das Cha-
gas Barros de Sousa, também 
parabenizou a eleita, além de 
todos os concorrentes, e dese-
jou boa sorte em sua gestão. 
“Que a senhora faça um ótimo 
trabalho. A Corregedoria é um 

órgão muito importante para 
a instituição, que desempenha 
a tarefa de orientar e fiscalizar 
os promotores de justiça. 
Estamos todos torcendo pela 
senhora”, afirmou.

Igualmente parabenizaram 
a corregedora-geral eleita os 
demais membros da comissão 
eleitoral Teodoro Peres Neto e 
Mariléa Campos dos Santos 
Costa, além da subprocu-
radora-geral para Assuntos 
Administrativos, Regina Maria 
da Costa Leite, e as procurado-
ras de justiça Maria de Fátima 
Rodrigues Travassos Cordeiro 
e Selene Coelho de Lacerda.



Pré-candidatos analisam 
adiamento das eleições
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A frase do título é de Nunes, ex-jogador do Flamengo, dita numa entrevista para ex-
plicar como tinha conseguido fazer um gol. Lembrei-me dela acompanhando o de-
senrolar dos acontecimentos relacionados ao presidente nos últimos dias. Vamos 
aos mais relevantes.

"Fiz que fui, não fui, acabei fondo" 

Clubes retornam aos treinos no começo de julho
Após reunião entre clubes e FMF, clubes que disputam a Série A do 

Campeonato Maranhense devem iniciar a preparação no início de julho. A data 
para o retorno do esporte no estado será dia 5 de agosto. Para que a bola volte a 

rolar, os clubes vão ter um mês de preparação antes das partidas. PÁGINA 9

O jornal O Imparcial inicia uma série intitulada “A pergunta é...”  direcionada aos pré-candidatos à Prefeitura de São Luís para que 
possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano. A intenção é mostrar de que forma esses pré-candidatos 

pensam sobre determinado tema. A pergunta de hoje é: “Você é contra ou a favor do adiamento das eleições? E por quê?" PÁGINA 5

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

Maranhão tem duas mil ocorrências com pipas
A prática de empinar pipas, que é muito comum principalmente 

entre crianças e adolescentes, tem causado diversos problemas na rede 
elétrica quando a linha se enrosca nos cabos de energia, interrompendo o 

fornecimento de energia elétrica e causando acidentes. PÁGINA 8

SEM COMEMORAÇÃO: Festejo de São Marçal está cancelado em São Luís
Desde cedo circula pelo whatsapp um tuíte falso atribuído ao governador Flávio Dino, em uma montagem muito grosseira para o tipo de 

texto do Twitter. Na mensagem falsa é dito que serão realizadas as festas de São Pedro e São Marçal nos dias 29 e 30 de junho, como ocorre to-
dos os anos nas belas festas maranhenses. Logicamente, são eventos de muita aglomeração e que não vão ocorrer.  PÁGINA 3

Número de óbitos 
por problemas

cardiovasculares 
aumenta 17% 

Os Cartórios de Registro Civil do 
estado do Maranhão registraram 
um aumento de 17% no número de 
mortes por Doenças Cardiovasculares 
no período de 16 de março a 31 de 
maio deste ano, em comparação com 
o mesmo período de 2019. PÁGINA 2

Pesquisa afirma que 
ritmo de contágio de 

coronavírus  segue em 
queda no Maranhão

O ritmo de contágio do coronavírus 
continua caindo tanto em São Luís quanto 
no Maranhão. Em ambos os casos, a taxa 
está abaixo de 1, o que é requisito obrigatório 
para conseguir a redução de novos casos. de 

acordo com o Farol Covid. PÁGINA 2

ELEIÇÕES 2020: A PERGUNTA É...
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Atriz Cristiane Machado se tornou ativista da causa e está cada vez mais tentando
ajudar quem já passou e passa por esse problema que afeta milhares de mulheres

SAMARTONY MAR TINS

CONSCIENTIZAÇÃO

De vítima a ativista: não
à violência doméstica
PATRÍCIA CUNHA

S
a be aque la his tó ria de fa zer do 
li mão uma li mo na da? Pois foi 
o que a atriz e jor na lis ta Cris ti- 
a ne Ma cha do fez, de pois de se 

tor nar ví ti ma de vi o lên cia do més ti ca. 
Nes sa qua ren te na por cau sa das me- 
di das de pro te ção e con tá gio con tra o 
no vo co ro na ví rus, au men tou mui to o 
nú me ro de vi o lên cia do més ti ca no 
Bra sil. Vi ven do em um re la ci o na men- 
to abu si vo que aca bou a tor nan do ví- 
ti ma, Cris ti a ne Ma cha do se tor nou 
ati vis ta da cau sa e es tá ca da vez mais 
ten tan do aju dar quem já pas sou e 
pas sa por es se pro ble ma que afe ta mi- 
lha res de mu lhe res.

Du ran te a qua ren te na, a atriz tem 
fei to li ves em seu per fil no Ins ta gram 
com par ti ci pa ções de es pe ci a lis tas no 
te ma. Nu ma de las, Cris ti a ne con tou 
com a psi có lo ga Jo si a ne Sou za, que 
lan çou, no úl ti mo mês de mar ço, o li- 
vro Re la ci o na men to Abu si vo – Guia 
Prá ti co pa ra re co nhe cer e se li ber tar.

“Acho mui to im por tan te po der aju- 
dar a es sas ví ti mas, as sim co mo eu 
tam bém fui uma vez, e até mes mo, a 
quem acha que não es tá pas san do pe- 
lo pro ble ma e tem me do ou ver go nha 
de de nun ci ar. Pre ci sa mos mu dar o 
com por ta men to da so ci e da de. A 
cons ci en ti za ção e a pre ven ção são os 
ca mi nhos da mu dan ça. São 14 mu- 
lhe res mor tas por dia, no Bra sil”, afir- 
ma Cris ti a ne Ma cha do.

No mun do, Bra sil e Ma ra nhão afo ra 
mi lha res de mu lhe res são ví ti mas da
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vi o lên cia pra ti ca da por ex-ma ri dos, 
com pa nhei ros, par cei ros, na mo ra- 
dos, e a mai o ria das ve zes den tro da 
pró pria ca sa.

A vi o lên cia do més ti ca é um amar go 
efei to co la te ral da qua ren te na, im- 
pos ta com o ob je ti vo de fre ar a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus. De acor do 
com o Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran ça 
Pú bli ca (FSBP), nas du as pri mei ras 
se ma nas de mar ço do ano pas sa do, 
hou ve 1.157 cha ma das so bre vi o lên- 
cia do més ti ca no país. Nes te ano, no 
mes mo pe río do, ou ve uma que da 
des se nú me ro pa ra 652 ca sos no mes- 

mo pe río do.
No Ma ra nhão, de acor do com a De-

le ga cia Es ta du al da Mu lher, em 2019, 
nos me ses de mar ço e abril fo ram re- 
gis tra dos 515 e 547 bo le tins de ocor- 
rên cia, res pec ti va men te. No mês de 
mar ço des te ano fo ram 472. O au to de 
pri são em fla gran te que foi de 40 no 
mês de mar ço do ano pas sa do, es te 
ano pas sou pa ra 34. Es ses nú me ros, 
de acor do com au to ri da des, re fle tem 
uma sub no ti fi ca ção cau sa da pe la di fi- 
cul da de de aces so aos ca nais de de-
nún cia, uma vez que a mu lher es tá 
24h jun to com o agres sor.

ALERTA

Mais de 2 mil ocorrências de pipas na rede elétrica

SÃO LUÍS LIDERA COM 741 OCORRÊNCIAS DE PIPAS NA REDE COM 77.714 INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Uma brin ca dei ra di ver ti da, mas pe- 
ri go sa. A prá ti ca de em pi nar pi pas que
é mui to co mum prin ci pal men te en tre
cri an ças e ado les cen tes tem cau sa do
di ver sos pro ble mas na re de elé tri ca
quan do a li nha se en ros que nos ca bos
de ener gia, in ter rom pen do o for ne ci- 
men to de ener gia elé tri ca e cau san do
aci den tes.

A in ci dên cia de in ter rup ções oca si- 
o na das por pi pas pre sas na re de elé- 
tri ca têm si do fre quen tes em to do o
Ma ra nhão. Se gun do da dos da Equa- 
to ri al Ener gia Ma ra nhão, de ja nei ro
de 2019 ao dia 14 de maio de 2020, fo- 
ram re gis tra das 2.334 ocor rên ci as
com a cau sa de pi pa na re de de dis tri- 
bui ção de ener gia elé tri ca. Es sas si tu- 
a ções ge ra ram mais de 300 mil in ter- 
rup ções no for ne ci men to, so man do
mais de 6 mil ho ras sem ener gia.

No ran king fei to pe la con ces si o ná- 
ria de ener gia, a ca pi tal ma ra nhen se
li de ra com 741 ocor rên ci as de pi pas
na re de com 77.714 in ter rup ções no

for ne ci men to de ener gia. Em se gun- 
do lu gar vem o mu ni cí pio de Im pe ra- 
triz com 209 ocor rên ci as e 16.711 in- 
ter rup ções, se gui do de São Jo sé de Ri- 
ba mar com 175 ocor rên ci as e com
16.454 in ter rup ções.

O le van ta men to tam bém re ve lou
os nú me ros por re gião no es ta do. Na
Re gião Nor te (São Luís, Ro sá rio e Bar- 
rei ri nhas), a quan ti da de de ocor rên ci- 
as che ga à 1.125. Na Re gião Sul (Açai- 
lân dia, Bal sas, Gra jaú e Im pe ra triz), o
nú me ro che ga a 394 ocor rên ci as. Na
Re gião Les te (Ca xi as, Cha pa di nha,
Co dó, São João dos Pa tos e Ti mon)
che ga a 324 ocor rên ci as. Na Re gião
Cen tro (Ba ca bal, Ita pe cu ru, Pe drei ras,
Pre si den te Du tra e San ta Inês) o nú- 
me ro de ocor rên cia che ga a 319. Es ses
nú me ros cor res pon dem do iní cio do
ano pas sa do até a se gun da se ma na do
mês de maio des se ano.

Tra zen do es ses da dos pa ra o pe río- 
do de pan de mia, so men te nos me ses
de mar ço, abril e maio de 2020 fo ram
re gis tra das 141 ocor rên ci as co mo es- 
tas, mes mo a po pu la ção es tan do em

iso la men to por con ta da Co vid-19.
O Exe cu ti vo de Se gu ran ça da Equa- 

to ri al Ma ra nhão, Fran cis co Fer rei ra,
ori en ta que “é im por tan te sem pre
bus car lo cais des cam pa dos e bem
lon ge da re de elé tri ca e das su bes ta-
ções pa ra as brin ca dei ras com pi pas.
Além dis so, fi ca o aler ta pa ra que não
uti li zem ce rol nas li nhas, pois es sa
prá ti ca po de tra zer con sequên ci as
gra vís si mas pa ra to dos,” aler ta Fran- 
cis co.

Ori en ta ções
Em ca so de ocor rên ci as co mo a li-

nha en ros car na re de elé tri ca ou a pi-
pa fi car pre sa nos ca bos, ou a pes soa
le var uma des car ga elé tri ca, a Equa to- 
ri al Ma ra nhão aler ta pra que não ten- 
te ti rar a pi pa ou a li nha dos ca bos
ener gi za dos, en tre em con ta to por
meio da Cen tral 116 e in for me o lo cal
com pon to de re fe rên cia. A ori en ta- 
ção é que as pes so as não se apro xi- 
mem de fi os e ca bos, e que não to- 
quem em pes so as ou ob je tos que es- 
te jam em con ta to com a re de elé tri ca
e li guem pa ra o Sa mu no 192.

Fi que aten ta

Saiba como agir caso
ocorra com você

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É CRIME E TEM QUE SER DENUNCIADA

Pa ra sa ber se vo cê es tá em um re la ci o na men to abu si- 
vo, lis ta mos al gu mas si tu a ções ela bo ra das pe la psi có lo- 
ga Jo si a ne Sou za. Ca so se en qua dre e se re co nhe ça ne- 
las, pe ça aju da. Em São Luís, a Ca sa da Mu lher Bra si lei- 
ra, que fi ca na Ave ni da Car los Cu nha, fun ci o na 24h com
uma re de de aten di men to e aco lhi men to pa ra mu lhe res
ví ti ma de vi o lên cia.  Ou ain da os ca nais de aten di men to
o dis que de nún cia 100, pe lo nú me ro (98) 3223-5800, ou
ain da os ca nais con ven ci o nais 180 ou 190.

1-      Ob ser ve se vo cê é mo ni to ra do cons tan te men te, o
par cei ro quer sa tis fa ção o tem po to do do que vo cê es tá
fa zen do. Ex.: Man da men sa gem ou te li ga o tem po to do.

2-      A pes soa ten ta te di mi nuir? Vo cê é me nos pre za- 
do, hu mi lha do, des va lo ri za do. Gri ta ou te hu mi lha na
fren te de ou tras pes so as? Ex.: “Vo cê é um li xo, não pres ta
pa ra na da”.

3-      A pes soa se re la ci o na com vo cê de ma nei ra pos- 
ses si va? Ten ta iso lar vo cê o má xi mo pos sí vel, às ve zes
proí be de tra ba lhar, es tu dar, sair, es tar em re la ção com
ou tras pes so as ou com a fa mí lia. Proí be de pos tar fo tos,
ter re des so ci ais, con tro la su as ami za des, man da vo cê
pa rar de fa lar com as pes so as com as quais ele se in co- 
mo da, de ter mi na tu do que vo cê po de fa zer, a pon to de
vo cê sen tir que pre ci sa pe dir au to ri za ção ao seu par cei- 
ro an tes de to mar qual quer ati tu de. Ex.: “Pos so sair com
mi nhas ami gas? ”, “Pos so vi si tar meus pais? ”, “Pos so fa- 
lar com meus ami gos ao ce lu lar”? “Não que ro mais que
vo cê fa le com ami gos ho mens”.

4-      Vo cê já se sen tiu obri ga da a ter re la ção se xu al? O
par cei ro cos tu ma ver a par cei ra co mo uma pos se, sen do
as sim, acre di ta que po de obri gar a par ce ria a ter re la ção
mes mo que não de se je. Pa ra ele é inad mis sí vel que ela
não quei ra fa zer se xo quan do ele de se ja. Ex.: “Vo cê é mi- 
nha mu lher, tem que ter re la ção co mi go, cum prir com
su as obri ga ções de es po sa”.

OPORTUNIDADE

Aberto edital para
startups no país

CANDIDATOS DISPUTARÃO VERBA TOTAL DE ATÉ R$10 MILHÕES

O Se brae e a Pe tro braz es ten de ram o pra zo de ins cri- 
ções do edi tal do pro gra ma Pe tro bras Co ne xões pa ra
Ino va ção. O no vo pra zo pa ra re pre sen tan tes de star tups
e pe que nas em pre sas de ba se tec no ló gi ca de to do país
vai até a pró xi ma sex ta-fei ra (3/7). Os can di da tos dis pu- 
ta rão ver ba to tal de até R$10 mi lhões pa ra a re a li za ção
dos pro je tos ven ce do res. Di vi di da em no ve áre as tec no- 
ló gi cas, a se le ção vi sa a efe ti va im plan ta ção dos pro du- 
tos nas ope ra ções da com pa nhia. “Nos sa in ten ção é
bus car jun to a es sas em pre sas o de sen vol vi men to ágil
de so lu ções pa ra su pe ra ção de de sa fi os, ge ran do va lor
pa ra o nos so ne gó cio e, con se quen te men te, pa ra o se tor
de óleo e gás. Es ta mos em bus ca de res pos tas cri a ti vas”,
afir ma o co or de na dor do pro gra ma, Ri car do Ra mos, do
Cen pes, Cen tro de Pes qui sas e Ino va ção da Pe tro bras.
Pa ra Ra mos, a ca pa ci da de de ou sar é pri mor di al pa ra o
su ces so dos pro je tos”.

Po dem ser ins cri tas pro pos tas nas se guin tes áre as:
tec no lo gi as di gi tais, ro bó ti ca, efi ci ên cia ener gé ti ca, ca- 
ta li sa do res, cor ro são, re du ção de car bo no, mo de la gem
ge o ló gi ca, tec no lo gi as de ins pe ção e tra ta men to de
água. Ca da pro pos ta po de rá re ce ber re cur sos de até R$
500 mil, po den do che gar a R$ 1 mi lhão, a de pen der do
va lor agre ga do ao ne gó cio da Pe tro bras. Os em pre en de- 
do res con ta rão com as ses so ria do Se brae e da Pe tro bras,
du ran te e após o pro ces so de se le ção, pa ra que su as so- 
lu ções se jam im plan ta das e ge rem va lor no cur to pra zo.
Pa ra os pro je tos fi na li za dos com su ces so, a Pe tro bras
bus ca rá vi a bi li zar a con ti nui da de do de sen vol vi men to
com a im plan ta ção e tes tes em cam po, por meio de um
lo te pi lo to ou ser vi ço pi o nei ro.

Pa ra ti rar dú vi das dos in te res sa dos, foi re a li za da, no
iní cio do mês, a Se ma na Co ne xões pa ra Ino va ção. Por
meio de li ves diá ri as, es pe ci a lis tas da Pe tro bras ti ra ram
dú vi das so bre os 54 de sa fi os de ino va ção pro pos tos. Os
ví de os po dem ser aces sa dos no si te do edi tal, on de as
ins cri ções tam bém po dem ser fei tas, até sex ta.

São Luís, segunda-feira, 29 de junho de 2020
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