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Saudade e Misericórdia no Centro da capital

Qualificação online
Prorrogado o prazo para inscrição de
entidades da sociedade civil para processo
de escolha de ouvidor-geral da DPE/MA No último dia de festança junina virtual, a transmissão terá início
Logradouros,
sãoaimportantes
capital, recebem
às 20h,que
com
exibição dacartões-postais
reprise do BoidaPirilampo.
Foi prorrogado o prazo para a inscrição das entidades
requalificação por meio do programa São Luís em Obras.
da sociedade civil que desejarem se habilitar para integrar o
O ‘Arraiá do Povo em Casa’
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
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Bastos.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.
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MPMA adere à Rede de
Ouvidorias do Ministério Público

Ministério Público (CNMP).

Mais
30Público
leitos
de UTI
O Ministério
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.
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Themis Maria Pacheco de Carvalho é eleita
CORONAVÍRUS
para o cargo de corregedora-geral do MPMA

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional
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Pesquisa afirma que
ritmo de contágio de
coronavírus segue em
queda no Maranhão

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

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...

Pré-candidatos analisam
adiamento das eleições

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

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 todos os anos nas belas festas maranhenses. Logicamente, são eventos de muita aglomeração e que não vão ocorrer. PÁGINA 3

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
TEMPO E TEMPERATURA

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

que fui, não fui, acabei fondo"
OPINIÃO
APARTE "Fiz
Transparentes
A frase do título é de Nunes, ex-jogador do Flamengo, dita numa entrevista para explicar como tinha conseguido fazer um gol. Lembrei-me dela acompanhando o desenrolar dos acontecimentos relacionados ao presidente nos últimos dias. Vamos
aos mais relevantes.
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CONSCIENTIZAÇÃO

De vítima a ativista: não
à violência doméstica

Saiba como agir caso
ocorra com você

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
MARCELO FAUSTINI

PATRÍCIA CUNHA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É CRIME E TEM QUE SER DENUNCIADA

S

abe aquela história de fazer do
limão uma limonada? Pois foi
o que a atriz e jornalista Cristiane Machado fez, depois de se
tornar vítima de violência doméstica.
Nessa quarentena por causa das medidas de proteção e contágio contra o
novo coronavírus, aumentou muito o
número de violência doméstica no
Brasil. Vivendo em um relacionamento abusivo que acabou a tornando vítima, 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.
Durante a quarentena, a atriz tem
feito lives em seu perﬁl no Instagram
com participações de especialistas no
tema. Numa delas, Cristiane contou
com a psicóloga Josiane Souza, que
lançou, no último mês de março, o livro Relacionamento Abusivo – Guia
Prático para reconhecer e se libertar.
“Acho muito importante poder ajudar a essas vítimas, assim como eu
também fui uma vez, e até mesmo, a
quem acha que não está passando pelo problema e tem medo ou vergonha
de denunciar. Precisamos mudar o
comportamento da sociedade. A
conscientização e a prevenção são os
caminhos da mudança. São 14 mulheres mortas por dia, no Brasil”, aﬁrma Cristiane Machado.
No mundo, Brasil e Maranhão afora
milhares de mulheres são vítimas da

Para saber se você está em um relacionamento abusivo, listamos algumas situações elaboradas pela psicóloga Josiane Souza. Caso se enquadre e se reconheça nelas, peça ajuda. Em São Luís, a Casa da Mulher Brasileira, que ﬁca na Avenida Carlos Cunha, funciona 24h com
uma rede de atendimento e acolhimento para mulheres
vítima de violência. Ou ainda os canais de atendimento
o disque denúncia 100, pelo número (98) 3223-5800, ou
ainda os canais convencionais 180 ou 190.

Fique atenta

ATRIZ CRISTIANE MACHADO ESTÁ USANDO SEU PERFIL PARA FALAR SOBRE A CAUSA
violência praticada por ex-maridos,
companheiros, parceiros, namorados, e a maioria das vezes dentro da
própria casa.
A violência doméstica é um amargo
efeito colateral da quarentena, imposta com o objetivo de frear a pandemia do novo coronavírus. De acordo
com o Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FSBP), nas duas primeiras
semanas de março do ano passado,
houve 1.157 chamadas sobre violência doméstica no país. Neste ano, no
mesmo período, ouve uma queda
desse número para 652 casos no mes-

mo período.
No Maranhão, de acordo com a Delegacia Estadual da Mulher, em 2019,
nos meses de março e abril foram registrados 515 e 547 boletins de ocorrência, respectivamente. No mês de
março deste ano foram 472. O auto de
prisão em ﬂagrante que foi de 40 no
mês de março do ano passado, este
ano passou para 34. Esses números,
de acordo com autoridades, reﬂetem
uma subnotiﬁcação causada pela diﬁculdade de acesso aos canais de denúncia, uma vez que a mulher está
24h junto com o agressor.

ALERTA

1- Observe se você é monitorado constantemente, o
parceiro quer satisfação o tempo todo do que você está
fazendo. Ex.: Manda mensagem ou te liga o tempo todo.
2- A pessoa tenta te diminuir? Você é menosprezado, humilhado, desvalorizado. Grita ou te humilha na
frente de outras pessoas? Ex.: “Você é um lixo, não presta
para nada”.
3- A pessoa se relaciona com você de maneira possessiva? Tenta isolar você o máximo possível, às vezes
proíbe de trabalhar, estudar, sair, estar em relação com
outras pessoas ou com a família. Proíbe de postar fotos,
ter redes sociais, controla suas amizades, manda você
parar de falar com as pessoas com as quais ele se incomoda, determina tudo que você pode fazer, a ponto de
você sentir que precisa pedir autorização ao seu parceiro antes de tomar qualquer atitude. Ex.: “Posso sair com
minhas amigas? ”, “Posso visitar meus pais? ”, “Posso falar com meus amigos ao celular”? “Não quero mais que
você fale com amigos homens”.
4- Você já se sentiu obrigada a ter relação sexual? O
parceiro costuma ver a parceira como uma posse, sendo
assim, acredita que pode obrigar a parceria a ter relação
mesmo que não deseje. Para ele é inadmissível que ela
não queira fazer sexo quando ele deseja. Ex.: “Você é minha mulher, tem que ter relação comigo, cumprir com
suas obrigações de esposa”.

OPORTUNIDADE

Mais de 2 mil ocorrências de pipas na rede elétrica Aberto edital para
startups no país

CANDIDATOS DISPUTARÃO VERBA TOTAL DE ATÉ R$10 MILHÕES

SÃO LUÍS LIDERA COM 741 OCORRÊNCIAS DE PIPAS NA REDE COM 77.714 INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
fornecimento de energia. Em segundo lugar vem o município de ImperaUma brincadeira divertida, mas pe- triz com 209 ocorrências e 16.711 inrigosa. A prática de empinar pipas que terrupções, seguido de São José de Rié muito comum principalmente entre bamar com 175 ocorrências e com
crianças e adolescentes tem causado 16.454 interrupções.
diversos problemas na rede elétrica
O levantamento também revelou
quando a linha se enrosque nos cabos os números por região no estado. Na
de energia, interrompendo o forneci- Região Norte (São Luís, Rosário e Barmento de energia elétrica e causando reirinhas), a quantidade de ocorrênciacidentes.
as chega à 1.125. Na Região Sul (AçaiA incidência de interrupções ocasi- lândia, Balsas, Grajaú e Imperatriz), o
onadas por pipas presas na rede elé- número chega a 394 ocorrências. Na
trica têm sido frequentes em todo o Região Leste (Caxias, Chapadinha,
Maranhão. Segundo dados da Equa- Codó, São João dos Patos e Timon)
torial Energia Maranhão, de janeiro chega a 324 ocorrências. Na Região
de 2019 ao dia 14 de maio de 2020, fo- Centro (Bacabal, Itapecuru, Pedreiras,
ram registradas 2.334 ocorrências Presidente Dutra e Santa Inês) o núcom a causa de pipa na rede de distri- mero de ocorrência chega a 319. Esses
buição de energia elétrica. Essas situ- números correspondem do início do
ações geraram mais de 300 mil inter- ano passado até a segunda semana do
rupções no fornecimento, somando mês de maio desse ano.
mais de 6 mil horas sem energia.
Trazendo esses dados para o períoNo ranking feito pela concessioná- do de pandemia, somente nos meses
ria de energia, a capital maranhense de março, abril e maio de 2020 foram
lidera com 741 ocorrências de pipas registradas 141 ocorrências como esna rede com 77.714 interrupções no tas, mesmo a população estando em
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isolamento por conta da Covid-19.
O Executivo de Segurança da Equatorial Maranhão, Francisco Ferreira,
orienta que “é importante sempre
buscar locais descampados e bem
longe da rede elétrica e das subestações para as brincadeiras com pipas.
Além disso, ﬁca o alerta para que não
utilizem cerol nas linhas, pois essa
prática pode trazer consequências
gravíssimas para todos,” alerta Francisco.
Orientações
Em caso de ocorrências como a linha enroscar na rede elétrica ou a pipa ﬁcar presa nos cabos, ou a pessoa
levar uma descarga elétrica, a Equatorial Maranhão alerta pra que não tente tirar a pipa ou a linha dos cabos
energizados, entre em contato por
meio da Central 116 e informe o local
com ponto de referência. A orientação é que as pessoas não se aproximem de ﬁos e cabos, e que não toquem em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica
e liguem para o Samu no 192.

O Sebrae e a Petrobraz estenderam o prazo de inscrições do edital do programa Petrobras Conexões para
Inovação. O novo prazo para representantes de startups
e pequenas empresas de base tecnológica de todo país
vai até a próxima sexta-feira (3/7). Os candidatos disputarão verba total de até R$10 milhões para a realização
dos projetos vencedores. Dividida em nove áreas tecnológicas, a seleção visa a efetiva implantação dos produtos nas operações da companhia. “Nossa intenção é
buscar junto a essas empresas o desenvolvimento ágil
de soluções para superação de desaﬁos, gerando valor
para o nosso negócio e, consequentemente, para o setor
de óleo e gás. Estamos em busca de respostas criativas”,
aﬁrma o coordenador do programa, Ricardo Ramos, do
Cenpes, Centro de Pesquisas e Inovação da Petrobras.
Para Ramos, a capacidade de ousar é primordial para o
sucesso dos projetos”.
Podem ser inscritas propostas nas seguintes áreas:
tecnologias digitais, robótica, eﬁciência energética, catalisadores, corrosão, redução de carbono, modelagem
geológica, tecnologias de inspeção e tratamento de
água. Cada proposta poderá receber recursos de até R$
500 mil, podendo chegar a R$ 1 milhão, a depender do
valor agregado ao negócio da Petrobras. Os empreendedores contarão com assessoria do Sebrae e da Petrobras,
durante e após o processo de seleção, para que suas soluções sejam implantadas e gerem valor no curto prazo.
Para os projetos ﬁnalizados com sucesso, a Petrobras
buscará viabilizar a continuidade do desenvolvimento
com a implantação e testes em campo, por meio de um
lote piloto ou serviço pioneiro.
Para tirar dúvidas dos interessados, foi realizada, no
início do mês, a Semana Conexões para Inovação. Por
meio de lives diárias, especialistas da Petrobras tiraram
dúvidas sobre os 54 desaﬁos de inovação propostos. Os
vídeos podem ser acessados no site do edital, onde as
inscrições também podem ser feitas, até sexta.

