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Maranhão já recebeu
R$ 2,5 bi para a Covid-19

Pandemia

Maioria dos
infectados
no estado é
de jovens
e adultos

Valor corresponde a repasses do governo federal, via Ministério da Saúde, emendas
parlamentares, recursos de socorro emergencial ou por decisão judicial.
POLÍTICA 3

Mais de 58 mil com
idade entre 20 a 59
anos estão
infectados. CIDADES 10

Arquivo/Acervo Mavam

Salvamento
Paulo Soares

Barragem do Bacanga é marco na expansão de SL

A bombeiro com o cachorro Flecha

Datada de 1973, construção da Barragem do Bacanga (foto) contribuiu para unir o eixo Itaqui-Bacanga com a região central da cidade; O Estado
conversou com pessoas que testemunharam ou trabalharam nessa que é uma das obras mais complexas na capital maranhense CIDADES 8 E 9

Cães são
usados para
ajudar no
resgate de
pessoas

COLUNA DO SARNEY
O SUDS e o SUS

E

Animais Flecha e
Pandora são os mais
novos integrantes
do CBM-MA CIDADES 8

stá sendo lançado Saúde no Brasil Provocações e Reflexões, livro da
maior importância para o país. Embora reunindo textos escritos ao longo de
vários anos, e José Aristodemo Pinotti, seu
autor, tenha falecido há dez anos, a reação
do Brasil à pandemia enfatiza a necessidade de que todos os responsáveis pela
Saúde o leiam e reflitam sobre sua mensagem.
Um aspecto essencial é sermos um país
com um sistema de atendimento universal à saúde - o único com mais de cem milhões de habitantes. Sem ele nem podemos imaginar a escala - já desmesurada que teria entre nós a catástrofe da Covid19. Os pobres sabem que sua única esperança, nessa hora, é o SUS.
O SUS não nasceu com esse nome.
Chamava-se SUDS. Fora uma sugestão
cristalizada na 8ª Conferência Nacional de
Saúde, realizada em 1986. Fui aconselhado a não comparecer, pois seria “de esquerda” - era presidida pelo Sérgio Arouca, da Fiocruz, filiado ao PCB -, mas não só
compareci, acompanhado dos ministros
Rafael de Almeida Magalhães e Roberto
Santos, como determinei que suas conclusões fossem observadas. Daí surgiram

Poder Paralelo

Operação
desarticula
faccionados
em São José
de Ribamar
Cerco realizado
pelas Polícias Militar
e Civil resultou em
18 prisões. CIDADES 8

as normas que criaram os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, implementados por meio de convênios com
o governo federal.
Pinotti era Secretário da Saúde de São
Paulo e criou Sistemas Locais de Saúde em
todo o Estado. Com o conhecimento do
grande médico que foi um dos heróis da
saúde pública no país - além de constituinte e reitor da Unicamp - Pinotti mostra como o SUDS virou SUS na Constituição e depois de meu governo o ter implantado passou por um período de desmonte, de que nunca se recuperou. Seu livro revela alguns dos aspectos mais críticos da política brasileira de saúde pública
- aliás, da ausência de uma Política de Estado de Saúde Pública.
Uma vez lembrei aqui a apropriação de
minhas iniciativas, citando o conto de Erasmo Dias, O roubo dos personagens. Começa pela lei de incentivos fiscais à cultura, a Lei Sarney, que acabaram para recriar
como Lei Rouanet. Fui eu quem, no manifesto da Bossa Nova da UDN, falou pela
primeira vez em “desenvolvimento com
justiça social”. Fui também pioneiro em
propor cotas raciais, o Programa do Leite,
o Vale-Transporte e por aí iríamos longe.

Podcast analisa
estratégias de
pré-candidatos
para eleições

Rafael de Almeida Magalhães, algum tempo antes de falecer, me escreveu uma carta lembrando o caso do SUS, a equiparação dos direitos previdenciários do trabalhador rural ao urbano, o benefício de prestação continuada - renda mensal vitalícia
a idosos, incapacitados e deficientes, que
é dada 4,8 milhões de pessoas e no valor
de 29 bilhões. E lembro ainda a lei de distribuição gratuita do coquetel contra a Aids,
levada pela ONU a vários países por todo
o mundo.
O dr. Dráuzio Varella diz que o SUS é “a
maior revolução da história da medicina
brasileira” e que “sem o SUS é a barbárie”.
É com a autoridade de seu criador que fico chocado com a notícia de que a taxa de
cura da Covid é 50% maior na rede privada. É um indicador da desigualdade social
incompatível com o espírito que criou o
SUS e com os próprios princípios básicos
do Estado brasileiro.
Salvemos o SUS! O dr. Pinotti dá o caminho.

Ouça pelo celular ou em
oestadoma.com/488992

Podcast
repercute dados
do Monitor da
Violência no MA

Publicado originalmente no jornal
“O Estado do Maranhão” e no site
josesarney.org
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Briga entre os précandidatos a prefeito de
SL, ligados a Dino, é de
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ESTADO
Maranhão recebeu mais
MAIOR
de R$ 2,5 bilhões extras Contra o monopólio
para combate à Covid-19 É
Valores foram repassados via Ministério da Saúde, através de emendas,
por meio do socorro emergencial do Congresso, ou por decisão judicial
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

Maranhão, aí englobados
o governo Flávio Dino
(PCdoB) e todas as 217
prefeituras, já recebeu R$
2,5 bilhões em recursos extras, desde a declaração de pandemia do novo coronavírus. Como marco temporal, O Estado utiliza a segunda
quinzena de março, quando a gestão estadual decretou estado de calamidade em virtude da crise sanitária decorrente da Covid-19.
Os valores foram repassados
pelo governo Jair Bolsonaro (sem
partido), via Ministério da Saúde,
por iniciativa própria, através de
emendas parlamentares, por
meio do socorro emergencial
aprovado pelo Congresso, ou por
decisão judicial.

O

Governo Dino
receberá mais
R$ 200 milhões
Verba cobre gastos
do Maranhão
com a pandemia
Na prática, a verba extra destinada pela União é o suficiente para cobrir, com folga, os gastos tanto do
Governo do Estado, quanto das prefeituras com o controle da doença.
Não há dados concretos sobre o
impacto da pandemia nos orçamentos municipais de saúde no Maranhão. Já na Secretaria de Estado
da Saúde (SES), segundo o próprio

Maranhão, governado por Flávio Dino, já recebeu R$ 2,5 bilhões em recursos extras para combate à Covid-19

governador Flávio Dino (PCdoB), a
luta contra o novo coronavírus elevou em R$ 170 milhões por mês os
gastos da pasta.
Dados compilados por O Estado a partir de publicações no Diário Oficial da União, entretanto, sugerem que toda a despesa a mais
do governo maranhense na crise
sanitária foi bancada pelo governo federal.
Desde março, a gestão Flávio Dino já recebeu algo em torno de R$
737 milhões. Como já se foram quatro meses desde a decretação do estado de calamidade, esse total corresponde a um valor mensal de R$
184,2 milhões – R$ 14,2 milhões a
mais que o informado pelo chefe do
Executivo.

Começou cedo
O repasse de verbas federais ao
Maranhão começou cedo. No mês
de março, logo após a Organização
Mundial de Saúde (OMS) declarar
que o planeta vivia uma pandemia
causada pelo novo vírus, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº
774/2020, direcionando R$ 46 milhões ao Governo do Estado, e outros R$ 66,6 milhões às prefeituras
maranhense. No mesmo mês, nova portaria: a de nº 395/2020, garantindo mais R$ 14 milhões ao
governo.
Em abril, a bancada maranhense de deputados e senadores em
Brasília conseguiu novo reforço ao
caixa da SES. Por meio de emenda,
os representantes do estado man-

daram mais R$ 43 milhões.
Já em maio, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) viabilizou mais R$ 44,2 milhões à gestão
comunista. O dinheiro era oriundo
do Fundo Amazônia.
Mas foi nos meses de junho e julho que o Maranhão viu dispararem os repasses. Após a aprovação
do socorro emergencial da União
a estados e municípios, o governo
maranhense recebeu duas parcelas de R$ 245 milhões cada – outras
duas parcelas de R$ 597 milhões foram destinadas aos municípios. E,
mais recentemente, por meio da
Portaria nº 1.666/2020, o governo
federal mandou mais R$ 96,3 milhões ao Estado, e R$ 575,6 milhões
às prefeituras.

OS REPASSES AO MARANHÃO

Maio

Fonte: Ministério da Saúde - Portaria 774/2020
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 46 milhões
Prefeituras . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 66,6 milhões

Fonte: STF/Fundo Amazônia
Governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 44,2 milhões

Fonte: Ministério da Saúde - Portaria 395/2020
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 14 milhões

Junho
Fonte: Socorro Emergencial/Congresso
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 245 milhões
Prefeituras: . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 597 milhões

Fonte: Ministério da Saúde
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 4 milhões
Prefeituras: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 16 milhões

Julho

Abril

Fonte: Ministério da Saúde – Portaria
1.666/2020
Governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 96,3 milhões
Prefeituras: . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 575,6 milhões

Fonte: emenda de bancada
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 43 milhões

Fonte: Socorro Emergencial/Congresso
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 245 milhões
Prefeituras: . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 597 milhões

Governo Flávio Dino ainda terá
reforço de R$ 200 mi da União
Socorro decorre inicialmente das perdas dos entes nos repasses dos fundos de participação
(FPE e FPM) nos meses de março a junho de 2020 em relação a igual período de 2019
vigência até dezembro. Segundo
o Tesouro Nacional, dos R$ 16 bilhões destinados à compensação
de perdas no FPE e no FPM, até
18 de julho foram repassados R$
9,86 bilhões.
O socorro decorre inicialmente das perdas nos repasses dos
fundos de participação (FPE e
FPM) nos meses de março a junho
de 2020 em relação a igual período de 2019. No texto original do
Poder Executivo, a União deveria
transferir o dinheiro até o final
deste mês, considerando os limites mensal de R$ 4 bilhões e total
de R$ 16 bilhões.

No projeto de lei de conversão,
o relator, deputado Hildo Rocha
(MDB-MA), manteve o limite total, mas ampliou o período de apuração das perdas em cinco meses,
até novembro, e determinou que
a diferença ainda não repassada
(R$ 6,14 bilhões) poderá ser transferida até lá. A partir de julho, o limite mensal para repasses será de
até R$ 2,05 bilhões.
“Os estados, o Distrito Federal
e os municípios foram chamados
a arcar com o combate à pandemia com um complicador a mais:
a queda da arrecadação provocada pela retração da atividade eco-

Sem força I
O cientista político e sociólogo Alberto Carlos Almeida analisou na sexta-feira (24), o resultado do levantamento Paraná Pesquisas/Veja de intenções de votos para presidente.
E deu um banho de realidade no governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), que apareceu com apenas 1,6% em um dos cenários da consulta.
- A disputa nacional é uma briga de cachorro grande, é isso que explica o
baixo percentual de Flávio Dino.

Sem força II
Adiante, Almeida, que é também pesquisador, fez mais duas menções ao
desempenho do comunista maranhense.
Para ele, o fato de a popularidade de Dino nas redes não se reverter em
intenções de votos comprova que a eleição de Bolsonaro em 2018 foi uma
exceção.
O cientista completa: “Dino está muito distante de ser a figura de principal oposicionista a Bolsonaro, esse papel cabe ainda ao PT”.

Denúncia
A ex-prefeita de Lago da Pedra Maura Jorge registrou Boletim de Ocorrência no qual relata ter sido ameaçada por Ednaldo Arruda, primo de Laércio Arruda, atual prefeito da cidade.
Ela diz que ameaças também foram dirigidas a sua família.
- Eu pessoalmente vou dar um jeito na Maura Jorge -, teria dito Ednaldo
Arruda em uma de suas mensagens. Maura tem incomodado o grupo do governador Flávio Dino na cidade.

Nada com nada

Março

A Câmara dos Deputados aprovou
durante a semana a Medida Provisória 938/20, que cria auxílio financeiro da União, de até R$ 16 bilhões, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para mitigar efeitos econômicos em decorrência da pandemia de Covid-19.
O texto seguirá para o Senado.
Pela proposta, o Governo do
Maranhão receberá mais R$ 200
milhões – outros R$ 132 milhões
serão destinados às prefeituras
maranhenses.
Em março, o Congresso Nacional reconheceu estado de calamidade pública no País, com

de foice (e martelo) no escuro a briga entre os précandidatos a prefeito de São Luís aliados do
governador Flávio Dino (PCdoB) pelo direito de
aparecer como pupilos do comunista na disputa na
capital.
Integrante do partido do chefe do Executivo, o PCdoB,
quem mais se tem utilizado da imagem dele é o deputado
federal licenciado Rubens Júnior.
Diariamente, ele tem tentado reforçar a ideia de que é o
candidato de Dino – e de Lula, é claro.
Membro da base do governador, mas agora précandidato pelo
Republicanos, o deputado
estadual Duarte Júnior,
decidiu reagir ao que parece Duarte Jr. e Neto
ser uma tentativa de
“monopólio” do governador Evangelista agem
pelo pré-candidato do
para mostrar que
PCdoB.
Como Duarte também faz também são
parte daquilo que se
aliados de Dino
convencionou chamar de
“consórcio de candidatos”
do Palácio dos Leões, passou
a também exibir imagens
suas ao lado do governador.
E a patrocinar a disseminação disso nas redes sociais.
Quem percebeu a movimentação e também apostou na
disseminação de sua imagem atrelada à do governador foi
o deputado estadual Neto Evangelista. Ele é précandidato pelo Democratas e também faz parte do
conglomerado dinista.
Com seus atos, tanto Duarte quanto Neto tentam
mostrar que Dino, efetivamente, tem mais de um
candidato em São Luís.
E, assim, acabam confirmando o tão negado “consórcio”.

nômica”, explicou Hildo Rocha.
“A União, na condição de ente
mais forte da Federação, tinha
mesmo que se comprometer com
ajuda proporcional ao tamanho do
problema, do contrário poderíamos ter enfrentado colapso nos
serviços públicos”, continuou.
O relator destacou também
que boa parte dos municípios,
principalmente os menores, são
dependentes do FPM, e que, com
o auxílio aprovado, esses entes
poderão investir em saúde, limpeza pública e serviços funerários, ainda mais essenciais durante a pandemia. 

Pré-candidato a prefeito de São Luís pelo chamado “consórcio” do Palácio dos Leões estão exagerando na divulgação das suas pré-campanhas.
Sem muito o que mostrar de concreto, agora a moda é lançar nas redes
notícias sobre apoio de políticos que são filiados aos seus próprios partidos.
Assim, pré-candidato do DEM comemora apoio de aliado do DEM; e do
PCdoB, de membro do PCdoB.

Retorno
O governador Flávio Dino (PCdoB) iniciou a coletiva de sexta-feira, 24,
confirmando que as aulas presenciais na rede pública estadual, para o 3º ano
do ensino médio, retornarão no dia 10 de agosto.
No entanto, Dino deixou claro que o retorno, além de atender o protocolo estabelecido no decreto, será pelo sistema híbrido, ou seja, com aulas presenciais e online.
As outras turmas das escolas públicas terão seus retornos definidos no
início de agosto.

DE OLHO

R$ 200 milhões

é o valor da verba extra para combate à Covid-19 que
o Governo do Maranhão deve receber ainda em julho,
após aprovação de MP pelo Congresso.

Improbidade
O MP pediu a indisponibilidade de bens do prefeito de Paraibano, do secretário de Finanças, do presidente da Comissão Permanente de Licitação
e do escritório de advocacia Leandro Cavalcante de Carvalho Sociedade de
Advogados.
De autoria do promotor Gustavo Pereira Silva, a ação indica a existência
de irregularidades na licitação que culminou com a contratação do escritório de advocacia.
São alvos da ação José Hélio Pereira de Sousa (prefeito de Paraibano), Almiran Pereira de Souza (secretário municipal de Finanças), Márcio Roberto
Silva Mendes (presidente da CPL) e Leandro Cavalcante de Carvalho Sociedade de Advogados.

E MAIS
• Apesar do fraco desempenho de Flávio Dino na pesquisa Paraná/Veja,
aliados do comunista comemoram o fato de que, pelo menos, ele aparece no levantamento.
• A ex-governadora Roseana Sarney (MDB) disse que gostou de participar
de uma live – ela fez uma com Roberto Costa (MDB) – e que vai dar prosseguimento à experiência.
• Está suspensa por decisão judicial a sindicância aberta pela PM contra
as policiais que apareceram em brincadeira, de farda, numa rede social.
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CIDADES

Covid-19: maioria dos
infectados no estado
é de jovens e adultos
Até o último dia 23, havia 111.488 infectados; desse total, 58.304 têm
idade entre 20 a 59 anos, enquanto 17.705 estavam acima de 60 anos

O

s dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES) apontam que no Maranhão a
quantidade de de jovens e
adultos infectados pelo novo coronavírus é maior em relação ao número de idosos. Segundo os profissionais da área de saúde, a
aglomeração e o não uso de máscara
contribuem para a proliferação da
Covid-19. O boletim da SES, divulgado na noite do último dia 23, revelou que em todo o estado havia
111.488 infectados. Desse total, 58.304
têm idade entre 20 a 59 anos, enquanto 17.705 estão acima de 60 anos.
O boletim da SES apontou ainda
que com idade de 0 a 9 anos, há 2.071
infectados em todo o estado; de 10 a
19 anos, há 6.720; de 20 a 29 anos,
somam 16.802; de 30 a 39 anos, são
22.971; de 40 a 49 anos, contabilizam
18.531; de 50 a 59 anos, são 12.952; e
acima de 60 anos, há um total de
17.705 casos. No boletim do dia primeiro deste mês, havia 51.903 jovens
e adultos infectados e uma quantidade de 13.415 idosos que tinham
tido o contato com o coronavírus.
Ainda de acordo com os dados da
SES, do dia primeiro deste mês até
quinta-feira (23), os casos infectados
foram mais entre as pessoas de 30 a
39 anos, somando 6.034. Em segundo,
ficaram os com idade entre 20 a 29
anos, 4.991; já para os acima de 70
anos, o registro foi de 1.852. A menor
quantidade de infectados foi entre os
de 0 a 9 anos, com 774 casos.
Em todo o estado, os idosos continuam sendo a maior quantidade
de vítimas da Covid-19. De acordo
com os dados do boletim da SES, do

FIQUE POR DENTRO

Infectados entre o dia 1º de julho até o
dia 23 no Maranhão/por faixa etária
0 a 9 anos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 casos
10 a 19 anos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460 casos
20 a 29 anos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.991 casos
30 a 39 anos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.034 casos
40 a 49 anos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.860 casos
50 a 59 anos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.468 casos
60 a 69 anos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.438 casos
A partir de 70 anos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.852 casos

NÚMEROS
Paulo Soares

58.304 17.705
era o total de infectados com
idade entre 20 e a 59 anos, no
estado

da Covid-19. “Caso as pessoas fiquem
em ambientes fechados, inclusive,
sem o uso de máscara ou aglomeradas, terão mais risco de desenvolver
formas graves, mesmo sendo jovens”,
explicou a infectologista.
Ela afirmou que a máscara tem
sido uma barreira protetora contra a
transmissão da doença e existem várias pessoas, que são menores de 60
anos, portadoras de comorbidade. “A
pessoa obesa e hipertensa aumenta
o risco de complicações e morte”, frisou a médica.
Ainda de acordo com a médica, há
um represamento dos casos de mortes por Covid-19 no estado, principalmente, na capital. Os dados primeiramente são repassados para a
Vigilância Epidemiológica, em seguida, o óbito é investigado e depois
ocorre a notificação para o Ministério da Saúde.
“O tempo de represamento da notificação do óbito da Secretaria de Estado da Saúde ao Ministério da Saúde
está demorando em torno de 70 dias”,
contou a infectologista.
Boletim da SES, divulgado no dia 23, revelou que em todo o estado havia 111.488 infectados pelo coronavírus

último dia 23, um total de 1.550 pessoas acima de 70 anos já morreram
em decorrência da enfermidade.
Com idade entre 60 e 70 anos,
somam 668; entre 50 e 59 anos, con-

Fotos/Paulo Soares

tabilizam 305; de 40 a 49 anos, são
165; de 30 a 39 anos, totalizam 94;
de 20 a 29 anos, somam 29; de 10 a
19 anos, são 14; e de a 9 anos, há um
total de 15.

Carga viral
A infectologista, Maria dos Remédios,
informou que quanto maior a carga
viral recebida, maior probabilidade
da pessoa desenvolver formas graves

Cachorros usados
por bombeiros
em resgates no MA
Flecha e Pandora são essenciais para identificar
corpos e também pessoas desaparecidas

Bombeiros com Flecha, da raça Border Collie, e Pandora, mestiça

O resgate de pessoas nem sempre é
fácil. Mesmo com máquinas, equipamentos e pessoas especializadas,
às vezes só o auxílio de um olfato mais
apurado para resgatar uma vida. Tendo isso em vista, o Batalhão de Busca
e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Maranhão passou a trabalhar
com duas novas companhias, as cachorrinhas Flecha (2 anos) e Pandora (52 dias).
Com o intuito de ajudar em operações em colapso estrutural, deslizamento de terra, busca rural, afogamento e restos mortais; a cadela
Flecha, da raça Border Collie, foi adquirida por meio de doação do argento da Brigada Militar, Pedro de
Albuquerque, de Caxias-MA, onde
estava em processo inicial de formação para o trabalho de Busca e
resgate. Já a Pandora, mestiça de Pastor Belga Malinois com Pastor Holandês, foi adquirida por meio de
doação da Polícia Civil do Maranhão,
de uma ninhada do cão de odor específico Vinny.
De acordo com Wenzel Souza Nicacio, sub comandante (sub CMT)
do Batalhão de Busca e Salvamento,
Mesmo sendo doados, os cães passaram por um processo de seleção,
onde foram analisadas características ideias para um cão de salvamento e a linhagem dos pais, pois
nem todos os cães tem o resultado
esperado para o trabalho.
A previsão é de que a Flecha já
esteja pronta para trabalhar no início de 2021 com ocorrências de colapso estrutural, busca de pessoas
perdidas em vegetação, deslizamento de terra, afogamento e restos mortais. Já a Pandora, por ser

mais nova, terá um tempo a mais
de treinamento.
Adoção e treinamento
O sub CMT explicou que os cães de
salvamento são adquiridos através
de compra, doações ou cruzamento com cães de linhagem de trabalho, e passam por um processo de
seleção para identificar se realmente os animais tem resultado para o
trabalho de resgate. Caso aprovados,
são realizados diariamente em locais
e horários diferentes, afim de simular diversos ambientes de desastres
e condições climáticas adversas.
“Hoje ela fica comigo em casa e
eu tenho que dar todo cuidado a ela,
como se fosse uma criança, mas
sempre levando em conta que ela
não é um pet doméstico, é um animal de trabalho, e com isso tenho
que fazer exercícios todos os dias
com ela para que ela não tenha medo de barulho, para que ela goste de
pessoas e saiba que sempre a vida é
uma brincadeira e é através das brincadeiras que ela vai realizar o trabalho dela”, contou a tenente Sarah Alves, encarregada de cuidar e conduzir a Flecha.
Nicacio também destacou que
não existe uma raça adequada para
o trabalho de Busca e Resgate com
cães, pois todas as raças possuem características específicas que podem
ser utilizadas em diversas situações
e cenário de desastre.
Atualmente os cães são dos próprios militares que os conduzem, e
de acordo com o processo natural,
após o fim da vida útil de trabalho
dos animais, eles continuam com os
militares em seus domicílios. 

Vítimas jovens e adultas
Flávia Cristina Abreu de Almeida, de
49 anos, foi uma das vítimas de coronavírus. Ela ficou internada no Hospital Universitário Presidente Dutra,
localizado no Centro, por um período

era o número de infectados
por coronavírus acima de 60
anos, no estado

de 34 dias, inclusive, na Unidade de
Tratamento Intensivo. A paciente deixou o hospital no dia 30 de junho e
saiu chorando como ainda agradecendo os profissionais de saúde.
Também ficou internada por 41
dias no hospital Jociele Serra Pinheiro, de 38 anos. A paciente estava grávida de 26 semanas quando
contraiu a Covid-19 e sendo uma
das primeiras a ser internada na UTI
do Dutra, no mês de abril deste ano.
Mesmo curada da doença, ela continuou em um leito de enfermaria
da unidade até receber alta do serviço de obstetrícia.
O médico Cláudio Barros, de 28
anos, foi outra vítima do coronavírus e ficou internado no Hospital
Presidente Dutra. A saída dele da
UTI foi gravada e postada na rede
social. O vídeo mostra Cláudio sendo
aplaudido no corredor por técnicos
em enfermagem, enfermeiros, médicos e funcionários que deram assistência para ele.
O técnico em radiologia Sérgio
Henrique Saraiva Costa, de 40 anos,
foi vítima da Covid-19 e veio a falecer.
Ele não tinha comorbidades e trabalhou por mais de 11 anos como técnico no Hospital de Urgência e Emergência Doutor Clementino Moura,
Socorrão II, localizado na área da Cidade Operária. 

PERSONAGEM DA NOTÍCIA - SARAH ALVES

Experiência de trabalho em Brumadinho
A tenente Sarah Alves se tornou responsável pela cachorra Flecha
após acompanhar o uso de cães para o resgate de pessoas na tragédia
de Brumadinho, em Minas Gerais, que aconteceu em janeiro de 2019.
“Hoje estou no desafio de trabalhar para conduzir um cachorro
visando que ele ache pessoas desaparecidas, tanto vivas quanto
mortas. Essa mudança no trabalho do corpo de bombeiros vai facilitar
muito nosso serviço, e isso vai nos proporcionar inúmeras
experiências em poder ter um cachorro dentro de casa, saber
trabalhar com ele, tratar ele diferente, para que ele tenha prazer em
buscar pessoas e realizar um bom trabalho.
No caso de Brumadinho, os cães foram as grandes estrelas e isso me
despertou para um serviço que o Maranhão ainda não tinha e que a
gente podia desenvolver e salvar vidas”, relatou a tenente para o
jornal O Estado.

Cães de Brumadinho
Em 25 de janeiro de 2019, a cidade de Brumadinho, em Minas Gerais,
passou por um trágico acidente ambiental. Após o rompimento da
barragem da empresa Vale, uma avalanche de água e lama deixou
mais de 230 pessoas mortas e inúmeros desaparecidos.
Com dificuldade de resgatar tanto os que estavam vivos quanto os
corpos daqueles que morreram, a equipe de resgate recebeu a ajuda
de Bacco, Zeca, Nikki e Thor, os quatro cachorros do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal. Os animais ficaram na região durante
14 dias, junto com outros bichos treinados para encontrar vítimas em
meio à lama tóxica.
Todos os animais que participaram dos resgates, ao voltarem para
casa, passaram por acompanhamento veterinário e cuidados devido
ao estresse e possíveis contaminações em que foram expostos.
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DPE une esforços para
reduzir mortalidade
infantil no Maranhão
Defensoria e parceiros lançaram projeto “Todos pela Atenção Básica”, para adotar
medidas e ações sistematizadas para fortalecer a atenção primária no estado
atores como inadequação
do pré-natal, precariedade
das unidades hospitalares
e maternidades, falta de capacitação específica dos profissionais que conduzem o parto e nascimento, além da ineficiência do
transporte neonatal colocam o Maranhão como o segundo estado brasileiro com o maior número de casos
de mortalidade infantil no país, apresentando uma taxa de 20,3 óbitos
por 1.000 nascidos vivos, sendo que
a média nacional é de 12,8 óbitos,
segundo dados do IBGE. Inconformada com essa triste realidade, a
Defensoria Pública do Estado
(DPE/MA), por meio do Núcleo de
Defesa da Criança e do Adolescente
(NDCA), em conjunto com a Sociedade de Puericultura e Pediatria
do Maranhão, iniciou uma grande
mobilização para reduzir a mortalidade infantil no estado, cujos indicadores perdem apenas para o
Amapá.
Para tanto, lançaram em 2019
o projeto “Todos pela Atenção Básica”, onde são implementadas medidas e ações sistematizadas para
o fortalecimento da atenção primária, com foco na estruturação
e aperfeiçoamento de protocolos
já bem estabelecidos em diretrizes
do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Segundo um dos coordenado-
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RÁPIDAS
Porto São Luís
investe no social I

Porto São Luís
investe no social II

O Porto São Luís divulgou um
relatório das ações sociais e
de cidadania realizadas para
os moradores das
comunidades do entorno, que
formam a localidade do
Cajueiro. Desde o segundo
semestre de 2019 foram
dezenas de ações que
beneficiaram diretamente e
indiretamente mais de 300
famílias que moram próximo
ao empreendimento, na região
Itaqui-Bacanga, entre elas
atendimentos odontológico e
oftalmológico em parceria com
o SESI/FIEMA/Sinduscon.

Chama a atenção o fato de os
próprios moradores da área do
Cajueiro terem enviado um
abaixo-assinado com cerca de
500 assinaturas ao governador
Flávio Dino e à Assembleia
Legislativa pedindo a retomada
das obras do Porto São Luís, o
que evidencia um bom
relacionamento da empresa
com a comunidade. No
momento as obras estão
paradas por conta da pandemia
da Covid-19 e pela permanência
de dois moradores na área do
empreendimento que exigem
quantias milionárias para sair.

Divulgação

Representantes da DPE e das instituições parceiras discutem medidas

res da ação, o defensor público Davi
Rafael Veras, titular do NDCA, o trabalho foi intensificado com o engajamento de outros atores da rede,
dentre eles as Secretarias de Saúde
estadual e municipal de São Luís,
a Secretaria Extraordinária de Articulação das Políticas Públicas
(SEEPP) e o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), cujos representantes assinaram termo de
cooperação, em julho do ano passado, dando o pontapé inicial à iniciativa, proposta pela Defensoria e
a Sociedade de Puericultura e Pediatria do Maranhão. Meses mais

tarde, o Ministério Público do Maranhão também aderiu à parceria,
na perspectiva de contribuir com
a ampliação do alcance da ação.
Um dos principais diferenciais
do projeto é o envolvimento de defensores públicos e promotores, da
capital e interior do estado, por
meio de orientação técnica e com
a utilização de ferramentas adequadas, que subsidiam uma intervenção qualificada na garantia das condições ideais para a gestação, parto
e nascimento seguro da criança. Isto
porque, na grande maioria dos casos,
a família não tem a compreensão de
que a morte da gestante ou do

Mega pode pagar R$ 2,5
milhões neste sábado
Dupla Sena pagará o maior prêmio do dia, estimado em R$ 14,2 milhões;
Loteria Federal também terá sorteio, com prêmio máximo de R$ 500 mil
Divulgação

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões
neste sábado (25), para quem
acertar as seis dezenas do concurso 2.283. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de
Brasília), no Espaço Loterias
Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até
as 19h nas lotéricas de todo o país,
pelo portal Loterias Caixa
(www.loteriasonline.caixa.gov.br)
e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma
iOS. Clientes do banco também
podem utilizar o Internet Banking
Caixa (IBC).
Caso apenas um ganhador
leve o prêmio da Mega-Sena e
aplique todo o valor na Poupança
da Caixa, receberá mais de R$ 3
mil apenas em rendimentos
mensais. O valor de uma aposta
simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

recém-nascido se deu por um agravamento evitável.
“A questão da mortalidade infantil, em especial a mortalidade neonatal (que acontece até 28 dias de
vida), é muitas vezes uma demanda
invisível, que não bate às portas do
núcleo da DPE e do MPMA. Observamos que, em boa parte dos casos,
decorre da falta de intervenções mínimas que não representam grandes
custos, o que demanda conhecimento e adequada aplicação de uma
técnica”, destacou Davi Veras, lembrando que como a Defensoria está
presente em 40 comarcas maranhenses, essa atuação pode ser ampliada e potencializada.
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Três sorteios ocorrerão neste sábado; maior prêmio será da Dupla Sena

Dupla Sena
O concurso 2109 da Dupla Sena
de sábado (25), promete um prêmio de R$ 14,2 milhões na faixa
principal. Com apenas um bilhete,
o apostador tem o dobro de chan-

ces de ganhar: são dois sorteios por
concurso e ganha quem acertar 3,
4, 5 ou 6 números no primeiro
e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os
50 disponíveis. Também estão dis-

Resultados positivos
Em cerca de 12 meses de atividades,
embora com a paralisação decorrente da pandemia do novo coronavírus, muitos frutos já foram colhidos. Neste período, a DPE e
demais integrantes da rede discutiram estratégias com vistas a promover a melhoria da cobertura prénatal no município, a construção e
regular funcionamento de maternidades de média e alta complexidade, a formação dos profissionais
de saúde, o transporte adequado
de bebês e gestantes aos hospitais
de referência. 
Íntegra em oestadoma.com/489046

poníveis as opções de Surpresinha
e Teimosinha. A Dupla é sorteada
às terças, quintas e sábados e a
aposta simples, com seis números,
custa R$ 2,50.
Loteria Federal:
No sábado (25) será realizado o sorteio da extração 5481 da Loteria Federal. Os bilhetes da modalidade
são vendidos exclusivamente nas
Unidades Lotéricas e cada um contém 10 frações, que podem ser adquiridas separadamente. O valor
do prêmio é proporcional à quantidade de frações que o apostador
escolher. O prêmio máximo ofertado nesta extração é de R$ 500 mil.
Os sorteios da Federal foram retomados no início deste mês e os
bilhetes que já haviam sido produzidos e distribuídos para comercialização nas lotéricas continuam disponíveis e válidos, ainda
que a data impressa seja dos meses
de março ou abril. Na extração
5481, por exemplo, a data impressa
no bilhete é 1º de abril.
Até a extração 5489, os sorteios
da Federal serão realizados somente aos sábados. Os sorteios às
quartas-feiras voltam a partir do
dia 23 de setembro. O cronograma
completo está disponível para
consulta nas lotéricas e no site da
Caixa, na aba Comunicados Importantes. 

O cirurgião Stênio Roberto Santos preside a liga acadêmica

Ceuma implanta
Liga de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço
Alunos de Medicina da universidade contam com a
nova especialidade para difusão de conhecimentos
Acadêmicos do curso de Medicina
da Universidade Ceuma passam a
contar com mais uma especialidade ao longo da jornada acadêmica. A novidade é a implantação
da Primeira Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Maranhão
(LACCP), que tem como presidente
o médico e cirurgião de cabeça e
pescoço Stênio Roberto Santos. O
objetivo é difundir conhecimentos sobre a área.
“Queremos que os estudantes
de Medicina, ao longo de sua trajetória acadêmica, conheçam melhor a parte científica alinhada à
prática, neste campo que é a cirurgia de cabeça e pescoço, pois os
casos de câncer e outros tipos de
doença estão aumentando. É uma
área que merece mais atenção e é
preciso que os profissionais busquem cada vez mais conhecimento
científico e prático”, frisou Stênio
Roberto Santos.
O anúncio foi feito em julho,
mês de ações preventivas ao câncer de cabeça e pescoço. Os acadêmicos interessados deverão procurar a diretoria da LACCP. O
ingresso na liga acontece por meio
de seletivo.

Julho Verde
A campanha “Julho Verde” visa enfatizar a importância da conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de
cabeça e pescoço. São considerados tumores nessa região aqueles
localizados na boca, faringe, laringe,
glândulas salivares, cavidade nasal,
seios paranasais, tireoide, pele,
ossos e partes moles da região.
Dados do Instituto Nacional de
Câncer, apontam que a cada ano
surgem 43 mil novos casos, resultando em 10 mil mortes por ano.
Segundo levantamento realizado
em 2019 pelo Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo, seis em
cada 10 pacientes com câncer de
cabeça e pescoço são diagnosticados em estado avançado da doença,
e têm chances de cura em torno de
40%. A probabilidade de tumores
precoces pode chegar a 90%.
O médico Stênio Roberto Santos
alerta para a importância do diagnóstico aos primeiros sinais de alteração na fala ou mesmo uma dor
no pescoco. “Nos casos precoces, a
cura varia entre 70 a 90%”, diz. 
Íntegra em oestadoma.com/489049

4

São Luís, 25 e 26 de julho de 2020. Sábado/Domingo O Estado do Maranhão

GERAL

Divulgação

Prefeitura de Imperatriz
divulga normas para
utilização das praias
Entre os dias 8 e 15 de agosto serão montadas as estruturas de acessibilidade,
elétrica, além da demarcação de barracas, áreas de banho, mesas e cadeiras
Divulgação

IMPERATRIZ
Prefeitura de Imperatriz,
por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável pela organização do
período de veraneio, esteve em reunião na manhã desta sexta-feira, 24,
juntamente com a Guarda Municipal, Polícia Militar e secretarias de
Trânsito e Governo, para tratar das
normas de prevenção à Covid-19 durante a utilização das praias.
Entre os dias 8 e 15 de agosto
serão montadas as estruturas de
acessibilidade, elétrica e demarcação de barracas, áreas de banho,
mesas e cadeiras. Previsão é que o
início oficial do período de veraneio
2020, seja em 15 de agosto.
Na ocasião, ficou acertado que
todos os empreendedores da praia e
funcionários deverão utilizar máscaras, trabalhando também na conscientização dos frequentadores.
Lembrando que o uso obrigatório de
máscaras e distanciamento continuam em vigor. As demais normas
de higiene do ambiente da praia
devem ser obedecidas por todos e
está proibida também a presença de
animais domésticos.
A Polícia Militar, Guarda municipal e Setran irão montar pontos de
bloqueio ao acesso em distintas
áreas. Os grupos de risco, como grá-
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SÃO PAULO

Período do tradicional veraneio nas praias de Imperatriz tem prazo para iniciar no próximo dia 15 de agosto

vidas e idosos não estarão autorizados a frequentar a praia e só será permitido a presença de crianças maiores de 7 anos. Marinha e Corpo de
Bombeiros atuarão também no trabalho de prevenção e controle e a
unidade móvel da Polícia Militar fiscalizará 24 horas por dia o acesso à
praia enquanto durar o período de
veraneio.
“Estamos montando uma estrutura segura e de qualidade tanto para
os empreendedores como para os
banhistas. O objetivo é garantir que

esse curto período seja de alegria,
mas com responsabilidade, por isso
pedimos a contribuição para que
todos façam sua parte, pois a pandemia do novo coronavírus teve apenas uma redução, ou seja, precisamos nos proteger e pensar no
coletivo”, afirma Josiano Galvão, superintendente da Defesa Civil.
O secretário de Governo, Eduardo
Soares, ressalta ainda que a Vigilância Sanitária irá fazer orientação das
normas de higiene e manipulação
de alimentos. Já a Secretaria do Meio

Segundo artigo da série de matérias sobre as mulheres negras do
Judiciário faz alusão às policiais militares e seus desafios profissionais

Gardênia de Oliveira
Dona de uma história de muita
luta e êxito, a sargento militar
Gardênia Ferreira, atua na sede
do Tribunal de Justiça do Maranhão, em São Luís. Sobre a pro-

Movimento para
apoiar pequeno
varejo chega ao MA
Iniciativa batizada de NÓS tem à frente oito das
principais empresas de alimentos e bebidas do país

Policiais negras do Judiciário
falam de suas experiências
O protagonismo da Mulher
Negra está presente em diversos
nichos e áreas de atuação no
Poder Judiciário do Maranhão, a
exemplo, das policiais militares.
Responsáveis por promover um
ambiente seguro e garantir a proteção de magistrados, servidores, colaboradores e cidadãos, as
policiais militares são um exemplo de disciplina, autoridade e
responsabilidade.
Para engradecer essas mulheres, auto identificadas como negras, pelo importante Dia da Mulher Negra – comemorado neste
sábado (25) – o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por
meio do Comitê de Diversidade
e Assessoria de Comunicação,
compartilha as histórias de duas
policiais militares: Gardênia de
Oliveira Ferreira e Alessandra de
Jesus Mendes.

Maranhão é um dos estados do país que começa a receber as ações

fissão que exerce, ela afirma que
“sempre se impôs como mulher,
negra e policial militar, função
que exerce com muito orgulho”.
Gardênia Ferreira enfrentou
diversos desafios por ser mulher
e atuar em uma função de comando. “O sentimento que
tenho até aqui é de persistência
e perseverança. Desafios encontrados não por ser negra,
mas sim por ser mulher”,
afirma.
Em seu depoimento, a sargento diz não sentir preconceito
em seu ambiente de trabalho,
que considera tranquilo. Ela
deixa um conselho às mulheres
negras da sociedade maranhense
para que “nunca desistam dos
seus sonhos, que sejam persistentes e se imponham sempre”.
Alessandra de Jesus Mendes
Oriunda de uma família humilde, a soldado militar Alessandra de Jesus Mendes afirma
que teve uma carreira repleta de
desafios, onde as situações de
discriminação surgiram desde a
escolha pela profissão. “Ouvia
frases como ‘você não foi criada

para andar com arma na cintura’", revela.
Ela conta que durante o curso
de formação e nas unidades militares, havia sempre a comparação com o perfil do “macho”,
uma mulher ocupar o espaço
que desde a origem do militarismo é predominantemente
masculino. “Ao prestar serviço
para a sociedade, após a superação de um treinamento militar,
até observo olhares e atitudes de
admiração, só que as comparações preconceituosas imperam”,
diz.
A soldado conta que seus pais,
apesar de nunca poderem dar
tudo, deram o suficiente para alcançar seus objetivos. “Cresci na
simplicidade mas sempre com
suporte para estudar, embutiram
em mim valores, para acreditar
que devo aprender a cada dia,
pois não sou detentora do conhecimento. Devo respeitar o direito do próximo, mesmo que
não me agrade, por não ser dona
da verdade, devo me conhecer,
me amar e saber amar”, compartilha.

Ambiente irá trabalhar na conscientização do cuidado e preservação
ambiental, além de ações educativas com relação à reciclagem do lixo.
Secretaria de Limpeza Pública fará a
manutenção e os serviços de limpeza
e organização.
Importante
O banhista deve se locomover na
praia de máscara e só retirá-la ao sentar à mesa ou quando estiver consumindo alimentos, bebidas ou no
banho, mas para circular na praia deverá usar o acessório.

Juntos pelo pequeno varejo. Este é o
compromisso do Movimento NÓS,
uma iniciativa criada por oito das
principais companhias de alimentos e bebidas do país para apoiar as
atividades do pequeno varejo durante a retomada de seus negócios,
já que estão entre os maiores setores da economia impactados pela
crise decorrente da Covid-19. Lançado no final de maio, o NÓS é composto por Ambev, Aurora Alimentos,
BRF, Coca-Cola Brasil, Grupo Heineken, Mondelēz International, Nestlé e PepsiCo. Juntas, as empresas investirão mais de R$ 370 milhões,
beneficiando mais de 300 mil pequenos comércios em todo o Brasil
- entre bares, lanchonetes, padarias,
mercearias, empórios e restaurantes -, que empregam cerca de 1 milhão de pessoas e proporcionam impacto
positivo
em
aproximadamente 3 milhões de
vidas, incluindo as famílias destes
empreendedores.
O Maranhão é um dos estados do

país que começa a receber as ações
da iniciativa, onde devem ser beneficiados mais de oito mil pequenos
comércios. Os pequenos varejos vão
receber kits com cartilhas, cartazes,
máscaras e álcool em gel para se
manterem em segurança durante
a retomada das atividades, além de
terem acesso às demais frentes de
apoio propostas pela coalizão.
“Não podemos pensar apenas
nos interesses individuais no momento pelo qual estamos passando
com a Covid-19. É a hora de nos
unirmos por um único objetivo: ajudar o país a atravessar esse período
com o menor impacto possível. Os
pequenos varejistas são nossos parceiros e não podemos medir esforços para ajudá-los a superar essa
crise”, afirmam, em carta, os oito
CEOs das empresas fundadoras do
Movimento NÓS.
O Movimento NÓS tem como
foco de apoio quatro frentes principais, estruturadas para contemplar
os principais desafios enfrentados
pelo pequeno varejo na retomada
de suas atividades.

O Estado do Maranhão São Luís, 25 e 26 de julho de 2020. Sábado/Domingo
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Facções criminosas
desarticuladas em
São José de Ribamar

2 pessoas mortas
em menos de 12
horas em São Luís

O cerco foi realizado pelas Polícias Militar e Civil e resultou na prisão de
18 faccionados, como ainda na apreensão de drogas e armamentos

Ainda de acordo com a polícia, os
populares chegaram a escutar os tiros e encontraram a vítima morta
em plena via pública. Esse crime foi
praticado por quatro criminosos
e fugiram em um veículo Clio prata, de placas não identificadas.
Os militares foram acionados
e realizaram rondas na região,
mas não conseguiram prender os
suspeitos. Os peritos do Instituto
de Criminalística (Icrim) também
foram acionados e o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga, para ser autopsiado e, em seguida, liberado para os familiares.
O caso está sendo investigado
pela equipe da Superintendência
de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP) e ainda no decorrer

Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

uas facções criminosas,
que disputavam o controle do tráfico de entorpecente como ainda cometiam homicídios, tiroteios e, inclusive, suspeitos de expulsar moradores da cidade de São José de Ribamar, foram desarticuladas durante a Operação Poder Paralelo
realizada na sexta-feira (24), pelas
Policias Militar e Civil. Um total de
18 faccionados presos em cumprimento de ordem judicial como ainda durante o cerco foram apreendidos armamento, maconha, cocaína, carregadores e munições.
Mais de 200 policiais militares e
civis como ainda guardas municipais cercaram o município de São
José de Ribamar logo nas primeiras
horas de sexta-feira (24). O coronel
Aritanã Lisboa, comandante do Comando de Policiamento de Área
Metropolitana II (CPAM II), informou que a operação tinha o objetivo de cumprir 24 mandados de prisão como também de buscas e
apreensões.
Ele ainda disse que foram realizadas diversas incursões durante a
Poder Paralelo em São José de Ribamar, principalmente, nos bairros
onde há o registro de maior criminalidade como Samara e Vila Alcione. A polícia conseguiu prender 18
faccionados, sendo 17 por ordem
judicial e um por flagrante delito.
Entre os detidos há o Dezenove,
considerado como “Torre” de uma
das facções.
Com os presos, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma
pistola, que pertence à Polícia Militar do Maranhão. Os policiais ain-

Um dos assassinatos ocorreu em plena via
pública, no bairro Parque Vitória

D

Mais de 200 policiais militares e civis e guardas municipais cercaram a cidade de São José de Ribamar

NÚMERO

18
faccionados foram retirados
de circulação durante a
operação Poder Paralelo em
São José de Ribamar

da encontraram carregadores, 11 tabletes de maconha, trouxinhas dessa substância ilegal, 34 porções de
pasta básica de cocaína e mais de
mil pinos dessa droga para serem
comercializados como ainda dois
cadernos de contabilidade da venda de entorpecente.
Os detidos primeiramente foram
levados para a delegacia dessa ci-

dade onde prestaram esclarecimentos e, em seguida, para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
“O cerco teve um saldo positivo e a
polícia vai continuar realizando esse tipo de trabalho na Grande Ilha
para combater a criminalidade”, declarou o coronel.
Investigação
O superintendente da Polícia Civil
da Capital, delegado Carlos Alessandro, informou que o objetivo
desse trabalho foi para combater o
crime organizado nessa cidade e até
mesmo as ocorrências frequentes
dos confrontos de faccionais rivais
pela disputa de território.
Ainda na segunda quinzena do
mês de maio deste ano, integrantes
de uma facção invadiu a Vila Alcione onde instalaram o crime de ter-

ror. A empreitada criminosa foi filmada e postas na rede social. Após
esse evento, o delegado disse que
vários homicídios e tentativas de
assassinatos passaram a ocorrer
nessa cidade e tendo a participação
de faccionados.
Ainda segundo o delegado, a polícia investigou, conseguiu identificar os criminosos e solicitou a prisão ao Poder Judiciário. “Com as prisões dos investigados, a maioria acusados de homicídios, acredita-se que
os moradores desse município possam ter mais tranquilidade e paz social”, frisou Carlos Alessandro.
Outras prisões
Quatro homens, não identificados, foram presos na área do
centro da capital pelos militares
do 9º Batalhão pelo crime de tráfico de droga. 

dos próximos dias serão ouvidas
testemunhas na delegacia. Há informações que esse assassinato
foi cometido por faccionados.
Sem investigação
Até o período da tarde de sextafeira (24), estava sem identificação, no IML, o homem, que segundo a polícia, foi linchado na
noite de quinta-feira (23), no Residencial Ivaldo Rodrigues, área
da Cidade Olímpica.
Os moradores disseram para a
polícia que populares agrediram fisicamente a vítima devido ser suspeita de roubo naquela área. A polícia foi acionada e isolou o local
até a chegada do Icrim. O corpo da
vítima foi removido para o IML e a
SHPP investiga o caso.

Justiça prorroga
prisão domiciliar de
apenados em Codó
Os internos do presídio de Codó podem ficar
em casa até o dia 31 do próximo mês
O Poder Judiciário prorrogou até o
dia 31 do próximo mês a prisão domiciliar dos internos da Unidade Prisional de Ressocialização de Codó,
que cumprem pena em regime semiaberto, mas não podem sair da
sua residência, sem autorização judicial, exceto, para atendimento médico de urgência.
A decisão judicial foi assassinada
pelo juiz titular da 2ª Vara da Comarca de Codó, Carlos Eduardo
Mont’Alverne. O magistrado considerou o Decreto Estadual 35.672, de
19 de março de 2020, que declarou
situação de calamidade no Estado

em virtude do número de infecções
pelo vírus H1N1, da existência de casos suspeitos de contaminação pelo Covid-19, novo coronavírus.
O juiz entende que é responsabilidade do Estado e de seus agentes
zelar pela saúde da população privada de liberdade, bem como pela
saúde dos agentes públicos e demais. Ele ainda considerou a classificação, por parte da Organização
Mundial de Saúde (OMS), da situação mundial do novo coronavírus
como pandemia, configurando risco potencial da doença infecciosa
atingir a população mundial.

Mundo
Divulgação

União Europeia quer
vacinas contra Covid-19
a menos de 40 dólares
Posição mostra que a UE só adotou uma abordagem global por vacinas contra a
Covid-19, por maiores apoiadoras de iniciativas a favor de um acesso igualitário
Divulgação

BRUXELAS
A União Europeia não está interessada em comprar possíveis
vacinas contra Covid-19 por
meio de uma iniciativa coliderada pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) por considerála lenta e de alto custo, disseram
duas fontes do bloco à Reuters,
observando que a UE está conversando com farmacêuticas
para conseguir vacinas por
menos de 40 dólares.
A posição mostra que a UE só
adotou em parte uma abordagem global na corrida por vacinas contra Covid-19, já que, embora seja uma das maiores
apoiadoras de iniciativas a favor
de um acesso igualitário para
todo o mundo, prefere priorizar
os suprimentos para a população do bloco.
Tal postura também pode prejudicar a Covax, iniciativa lide-

A postura da UE pode prejudicar OMS, que quer vacinas para todos

rada pela OMS para garantir vacinas para todos.
“Usar a Covax levaria a preços

mais altos e suprimentos mais
demorados”, disse uma das autoridades.

A OMS e a Gavi, uma parceria
público-privada que colidera a
Covax, não quiseram comentar
de imediato
Um mecanismo da Covax concebido para comprar vacinas antecipadamente está visando um
preço de 40 dólares em países
ricos, disse a autoridade, acrescentando que a UE poderia adquiri-las por preços menores
com seu próprio esquema de
pré-compra.
Atualmente, o bloco está conversando com várias farmacêuticas para obter suas vacinas
contra coronavírus em potencial
por antecipação, disseram autoridades à Reuters na semana
passada.
Estes acordos possíveis seriam
financiados com cerca de 2 bilhões de euros de um fundo contingencial da UE conhecido
como Instrumento de Apoio de
Emergência (ESI), segundo autoridades. 

A mobilização atiçou as tensões nos protestos de ruas nos EUA

Seattle rejeita chegada
de policiais federais
Uma equipe federal de fronteira está “de
prontidão” para proteger edifício federais
WASHINGTON
A prefeita de Seattle se opôs à
chegada de forças táticas da polícia dos Estados Unidos à maior cidade do Estado de Washington,
considerando-a um agravamento
desnecessário das tensões por
parte do governo do presidente
norte-americano, Donald Trump,
antes dos protestos de rua do final de semana.
Uma equipe de agentes federais
de fronteira comandada pelo Departamento de Segurança Interna
norte-americano está “de prontidão” para proteger edifício federais,
disseram autoridades dos EUA na
quinta-feira.
A mobilização atiçou as tensões

entre o presidente republicano e
democratas locais eleitos a respeito do papel da polícia federal em
protestos de rua.
“Deixei claro ao secretário interino (Chad) Wolf que mobilizações
em Seattle —como vimos em Portland— minariam a segurança pública e violariam a confiança comunitária”, disse a prefeita de Seattle, Jenny Durkan, no Twitter na noite de quinta-feira.
Seattle vem sendo abalada por
protestos pela igualdade racial e
contra a brutalidade policial, parte
de um movimento que varre o país
desde a morte do afro-norteamericano George Floyd sob custódia da polícia de Mineápolis no
dia 25 de maio.
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Paulinha Lobão

Celebrando
à vida e
algo mais

A apresentadora, Paulinha
Lobão, está celebrando os 20 anos
do “Programa Algo Mais”. Com duas
horas em frente às câmeras, ela
leva ao telespectador um conteúdo
que mistura culinária, prestação de
serviços, entretenimento.

Escolas se preparam
para o retorno de
aulas presenciais
PÁGINA 2

SUPLEMENTO/ELITE

Governo cria comitê
para fiscalizar
ações das escolas
PÁGINA 2

Mais de 45 mil pessoas aguardam por cirurgias
Procedimentos voltaram a ser realizados com 40% da capacidade. Estão sendo atendidos pacientes com retorno de consultas já pré-agendadas. PÁGINA 13

84 mil maranhenses
perderam emprego
somente em junho
Somente no mês de junho, 84 mil trabalhadores perderam emprego em comparação ao mês de maio.
A taxa de desocupação no mês passado subiu de 10,7% para 14,1%. PÁGINA 10

Prefeito Edivaldo acompanha obras do Mercado do Anil que ganhará praça de alimentação
Espaço é um dos 10 mercados que o prefeito Edivaldo mantém serviços de reforma e reconstrução a partir do programa São Luís em Obras.
PÁGINA 11

Sindicância
contra PMs por
vídeo no TikTok
está suspensa

Meninos de Centro
dos Rodrigues
conquistam o
Brasil

No despacho, o juiz Nelson
Melo de Morais relatou que
não existe, aparentemente,
objeto de sindicância no vídeo postado em redes sociais.

Volta do futebol
no Maranhão.
Saiba o que cada
clube precisa fazer

PÁGINA 14

PÁGINA 12
TEMPO E TEMPERATURA

PÁGINA 15

BASTIDORES
APARTE Cloroquina
Transparentes
na pobre ema
Semana rica em fatos políticos, e também bizarros, em Brasília. No Congresso, foi
aprovado o novo Fundeb pela Câmara, com deputados, senadores e o presidente Jair
Bolsonaro comemorando. Cada qual pelo lado político eleitoral.

TÁBUA DE MARÉ
DOM 18/07/2020
03H41 ................ 1.0M
09H26 ................ 5.4M
16H08 ................ 1.0M
22H15 ................ 5.2M
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POLÊMICA DO TIK TOK

CASO TIK TOK

Sindicância contra
PMs está suspensa

“Evidencia mulheres
empoderadas”, diz OAB

No despacho, o juiz Nelson Melo de Morais relatou que não existe aparentemente
objeto de sindicância no vídeo postado em redes sociais
PATRÍCIA BRENDA

A

pós uma liminar da justiça, a
sindicância que foi aberta pelo Comando Geral da Polícia
Militar do Maranhão para investigar a conduta de policiais militares que ﬁzeram um vídeo na rede social Tik Tok, está suspensa. O documento foi assinado pelo juiz de direito Nelson Melo de Morais.
No despacho, o juiz relatou que não
existe aparentemente objeto de sindicância no vídeo postado em redes sociais, no qual os fatos são supostamente contrários à honra do serviço
militar como conteúdo sexual ou até
mesmo político. “Não há. aparentemente. no vídeo. objeto da sindicância. fatos supostamente contrários ao
pudonor militar, como conteúdo com
conotação sexual, como nudes ou político, como críticas a atos de superior
ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do Governo, ou mesmo que demonstre desrespeito a qualquer autoridade no âmbito civil ou militar”, aﬁrma o documento.
O juiz alega, ainda, que as demais
práticas apontadas na instauração da
sindicância, foram absorvidas e tornaram-se nulos pela ausência de uma
publicação em portaria.
Nelson Melo de Morais aﬁrma que
após análise das informações, deferiu
a liminar em favor das policiais militares, e estabeleceu um prazo de 10 dias
para que o Comando da PM suspendesse a sindicância instaurada.

O caso

Uma sindicância foi instaurada pelo Comando da Polícia Militar do Ma-

O VÍDEO DAS PMS VIRALIZOU DURANTE A SEMANA PASSADA

O VÍDEO DAS POLICIAIS MILITARES NO APLICATIVO TIK TOK CAUSOU GRANDE POLÊMICA
ranhão, para apurar se houve “eventual transgressão disciplinar” de oito
mulheres militares, dentre as quais
há, pelo menos, uma oﬁcial Capitã
QOPM, que aparecem fardadas em vídeo montado no Tik Tok que viralizou
nas redes sociais. Na corporação, o
encarregado da apuração é o Tenente
Coronel Raimundo Borba Lima.
Nas imagens, as PMs aparecem em
sequência trajando uniforme da Polícia Militar do Maranhão, e logo em seguida surgem produzidas, em looks
bastante diferentes do que são habituadas a usar no dia a dia de trabalho.
O “challenge” chamou a atenção de
muita gente nas redes sociais, e o vídeo recebeu milhares de visualizações, além de inﬁnidade de compartilhamentos no WhatsApp. “A apuração

tem a ver com o respeito ao nosso regulamento, que é claro ao determinar
que o uso do uniforme militar deve se
dar apenas quando o policial estiver
de serviço. Demonstrar o respeito a
essa norma é, também, respeitar a
própria população maranhense, que
precisa ver a Polícia Militar como uma
instituição séria e conﬁável, e não como como uma instituição cujos servidores brincam e dançam de farda, especialmente em um momento de tanta dor para centenas de pessoas como
o que estamos vivendo”, justiﬁca o
Coronel Pedro Ribeiro, Comandante
Geral da PMMA.
A reportagem de O Imparcial tentou contato com o Comando Geral da
Polícia Militar do Maranhão, mas não
obteve retorno.

Também há comentários que tentam explicar a atitude do Comando
Geral. “Será que quando prestaram
concurso não sabiam que existiam regras que precisavam ser respeitadas?”, questiona uma mulher.

no caso das militares. De acordo com
o Comandante da Polícia Militar do
Maranhão, o coronel Pedro Ribeiro,
servidores homens e mulheres que
desrespeitam o uso do uniforme, bem
como incorrem em outros eventuais
desvios de conduta, passam pelo
mesmo procedimento.
Em abril deste ano, um soldado de
Timon, na região leste do Maranhão,
também gravou um vídeo em que
aparece, inicialmente, de trajes íntimos e semi-nu; depois, surge usando
fardamento militar, exibindo uma arma da corporação. O Comando Geral
da PM também abriu sindicância para
apurar a situação envolvendo o militar.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão (OAB/MA) se pronunciou acerca do vídeo no qual
mulheres militares aparecem mostrando duas versões
delas mesmas, sendo uma fardada e outra com roupas
usadas no dia a dia. Segundo a OAB/MA, o vídeo não
afeta negativamente a imagem da Polícia Militar, na medida que “evidencia mulheres empoderadas que têm orgulho de compor a instituição”.
Confira a nota na íntegra:
A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão (OAB/MA), por intermédio da Comissão de Segurança Pública e Cidadania, da Comissão da Mulher e da
Advogada, e da Comissão de Direito Militar, vem, por
meio desta, informar que tem acompanhado desde o início o caso das Policiais Militares que estão sendo ofendidas após postarem um vídeo em redes sociais, no qual,
em um momento difícil de pandemia, buscam demonstrar orgulho por participarem desta importante instituição, além de evidenciar o empoderamento e a importância da mulher na Polícia e em toda a sociedade.
A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, informa que, desde que recebeu as denúncias, no
dia 07/07/20, tem acompanhado a sindicância aberta
contra as policiais, prestando a necessária assistência jurídica a estas.
Por fim, a OAB/MA através da Comissão de Segurança
Pública e Cidadania, Comissão da Mulher e da Advogada e da Comissão de Direito Militar, informa que irá continuar acompanhando o caso e prestando todo apoio necessário as Mulheres Policiais, pois entende que o vídeo
divulgado por estas não traz qualquer mácula a imagem
da Polícia Militar, na medida em que, ao contrário, evidencia mulheres empoderadas que tem orgulho de compor essa importante instituição.
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão.

MAUS-TRATOS

Animais são resgatados
Investigaçõesdeveriamserconcluídasematé30dias na cidade de colinas
De acordo com o documento, as investigações deveriam ser concluídas
em até 30 dias apurando qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações militares, que
sejam contrários ao regulamento disciplinar da PM.
Assim que a portaria determinando
a investigação foi publicada, teve início nas redes sociais uma avalanche
de discussões e polêmicas relacionadas ao comportamento das militares e
à atitude da PM. A maioria dos comentários e posicionamentos é de
apoio às mulheres. “Não vi nada demais. Policiais que se vestem de uniforme e mostram que também são
lindas e femininas. Parabéns, meninas! Sociedade está para acolher vocês. Lindas e proﬁssionais.”, comentou uma usuária do Instagram.

Será que quando
prestaram concurso não
sabiam que existiam
regras que precisavam
ser respeitadas?
Ela ainda acrescenta em outro comentário: “Só acho que vida particular é uma coisa, proﬁssional é outra.
Não pago o salário delas com meus
impostos para ﬁcarem se exibindo
com farda em redes sociais”, opina.

Só acho que vida
particular é uma coisa,
Não vi nada demais.

profissional é outra. Não

Policiais que se vestem

pago o salário delas com

de uniforme e mostram

meus impostos para

que também são lindas e ficarem se exibindo com
femininas. Parabéns,

farda em redes sociais

meninas! Sociedade está
para acolher vocês.
Lindas e profissionais

Outro caso

O Comando Geral da PMMA defende que não há nenhum juízo sexista

NOVE CACHORROS FORAM RESGATADOS EM COLINAS
BRUNA MONTEIRO TAVARES
A Polícia Civil de Colinas, com apoio operacional da
Polícia Militar, na manhã da última quinta-feira (23),
resgatou nove cachorros em situação de maus-tratos,
aves silvestres e arma de fogo, no bairro Trizidela.
A operação aconteceu depois de denúncias de uma
ONG e de vizinhos. Ao chegarem no local, a polícia encontrou os cachorros acorrentados em árvores, sem que
tivessem água e comida. Alguns dos animais também
apresentavam feridas e outras marcas de maus-tratos,
além de desnutrição.
Durante a operação, também foram encontradas
aves silvestres que eram mantidas em cativeiro e uma
espingarda.
Os cachorros foram entregues para a ONG que fez a
denúncia, onde ﬁcarão de forma temporária até que encontrem novo lar. Segundo informações da ONG, um
dos cães morreu por conta das negligencias sofridas. As
aves foram encaminhadas para a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
O responsável pelo cativeiro foi encaminhado à Unidade Prisional de Colinas, onde está à disposição da Justiça. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo,
maus-tratos a animais e criação ilegal de pássaros silvestres.

VIDA
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NO SUPERMERCADO

MARANHÃO

Mais de 45 mil pessoas
aguardam por cirurgias
Procedimentos voltaram a ser realizados com 40% da capacidade desde junho. Estão
sendo atendidos pacientes com retorno de consultas já pré-agendadas
PALOMA PINHEIRO

A

pandemia da covid-19 e a necessidade de adoção do isolamento afetaram diretamente
pacientes que aguardavam
na ﬁla de cirurgias eletivas. De acordo
com dados da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), 45.067 pessoas ainda esperam por um procedimento cirúrgico na rede estadual.
Em comparação com o período anterior à adoção de medidas de isolamento social, esse número era de
34.623 pessoas, o que totaliza mais de
10 mil novos pacientes aguardando a
realização desse tipo de procedimento no estado.
Após a publicação da Portaria nº
371, de 4 de junho de 2020, o procedimento voltou a se realizado, com 40%
da capacidade do serviço ambulatorial e orientações sobre medidas para
evitar a propagação do novo coronavírus. Além disso, todos os pacientes
têm que fazer o teste para covid-19
antes de qualquer procedimento.
Dessa forma, estão sendo atendidos, primeiramente, pacientes com
retorno de consultas já pré-agendadas nas especialidades de neurocirurgia, cirurgia vascular, hemodinâmica,
endoprótese e cirurgias endovasculares, cirurgias de cabeça e pescoço,
proctologia, dermatologia, oncológico, ortopédico, cardiológico.
Já os novos usuários que precisam
agendar o procedimento devem utilizar o serviço Disque Saúde (98) 31909091, de segunda a sexta-feira, das 7h
às 18h.

45.067 PACIENTES ESTÃO ESPERANDO POR CIRURGIAS ELETIVAS NO MARANHÃO

Policlínicas reabertas

Segundo a Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão (SES), as policlínicas do Diamante e Vila Luizão, Hospital Carlos Macieira, Nina Rodrigues,
Centro de Apoio Ninar, Juvêncio Matos, Hospital de Câncer do Maranhão
e do Hospital de Traumatologia e Ortopedia já estão reabertos.

Coronavírus no Maranhão

Segundo boletim divulgado na última quinta-feira (23), pela Secretaria
de Estado da Saúde do Maranhão
(SES), foram registrados nas últimas

24h, 1.757 novos casos e 30 mortes
por coronavírus. No interior foram
1.643 novos casos, na ilha de São Luís,
114 e em Imperatriz não houve registros.Ao todo, o Maranhão possui
111.488 casos conﬁrmados do novo
coronavírus. Desses, 11.797 estão ativos. Desses, 11.197 estão em isolamento social, 348 internados em enfermaria e 252 em leitos de UTI.
O boletim divulgou também, que já
são 96.851 pessoas recuperadas da
doença. O estado soma mais de 242
mil testes realizados.

Trabalhadorespoderãoanteciparsaque-aniversário

SEGUNDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), SERÁ POSSÍVEL ANTECIPAR ATÉ TRÊS SAQUES NA MODALIDADE

A Caixa Econômica Federal (CEF)
irá disponibilizar, a partir do dia 27 de
julho, a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS).
Com a novidade, os trabalhadores
não precisarão esperar o mês de seu
aniversário para terem acesso aos recursos da linha de crédito.
Segundo a CEF, será possível antecipar até três saques na modalidade,
de modo que, além do valor que receberiam em 2020, os trabalhadores poderão receber o valor do benefício
correspondente ao dos próximos dois
anos.
O saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo da conta do

Se tem algo que quase todo brasileiro passou a ter em
mente no cenário da pandemia, certamente, é algo relacionado a economizar. Com orçamento apertado por
causa da crise, que fez muita gente ver a renda mensal
diminuir ou até mesmo desaparecer, a palavra de ordem
é mesmo focar naquilo que é realmente necessário, orientam especialistas.
Nem sempre é fácil fazer as escolas de forma consciente, ainda mais quando o consumidor já está cheio de
angústias e sente prazer em adquirir determinados produtos, por mais que não sejam tão importantes e essenciais.
Por isso, O Imparcial listou, com a consultoria do
contador e bacharel em Direito, Robson Pereira Silva,
um checklist do que fazer e do que evitar para garantir
compras com economia. “Independente da pandemia e
da crise pela qual passamos, algumas dicas podem e devem ser adotadas na nossa rotina sempre, não só nesse
período”, ressalta o professor.

Conﬁra agora 14 passos para assegurar
idas “saudáveis” ao supermercado!

FGTS

DA REDAÇÃO

Dicas de como
diminuir os gastos na
hora de ir às compras

FGTS, anualmente, no mês do aniversário do contribuinte, em alternativa
ao saque por rescisão do contrato de
trabalho sem justa causa.

A adesão é voluntária e pode ser realizada pelo aplicativo FGTS, no site e

no Internet Banking Caixa.

Como solicitar a antecipação
do saque-aniversário:
• Após aderir ao saque-aniversário e
informar a CEF como instituição ﬁnanceira, o trabalhador deve acessar
o Internet Banking Caixa e clicar na
opção “Crédito”.
• Em seguida, escolha a opção “Antecipação saque-aniversário-FGTS”.
Logo depois, será gerado um pré-contrato e o valor do saldo utilizado como
base para o cálculo do crédito será
bloqueado no FGTS, como garantia
da operação.
• Já aqueles que ainda não são clientes do banco, devem solicitar a antecipação em qualquer agência da Caixa.

1 – Planejamento
Planejar o cardápio semanal da família permite prever melhor o que é preciso comprar para o preparo das
refeições. “Esse hábito também vai nos ajudar a não esquecer de comprar itens essenciais para a cozinha e, de
quebra, a gente usa menos os serviços de tele-entrega”,
destaca.
2 – Lista de compras
Essencial, a listinha das compras incentiva o consumidor a seguir o que está nela. “A gente consegue evitar
comprar coisas supérﬂuas”, diz.
3 – Calcular preço por medida
A ideia é usar a matemática a favor do próprio bolso
diante de uma dúvida sobre preço e quantidade, por
exemplo. O professor orienta o consumidor a calcular o
preço por unidade de medida ajuda o consumidor a tomar as melhores decisões na hora de comprar. “Se eu tenho uma dúvida entre comprar um pacote de 100 gramas de queijo ralado por R$5, e um outro com valor um
pouco superior, mas com pacote de 150g, se a gente usar
a matemática para tomar essa decisão, a gente ganha
mais queijo no pacote, como um valor menor”, explica.
4 – Evitar algumas seções
Os produtos que não estão na lista não precisam ser
vistos. Se o consumidor viu em casa que não precisa de
produtos de limpeza ou de açougue, pode evitar passar
por essas seções. “Os supermercados são repletos de
tentações a nossos sentidos, como aquele cheirinho de
pão no ar. Se você não precisa, melhor evitar”, orienta.
5 – Não vá ao supermercado com fome
Sabedoria nesse momento é o mais indicado. “Ir às
compras com fome é a certeza de que vai comprar itens
desnecessários, o que signiﬁca mais gastos”, aﬁrma.
6 – Cuidado com produtos que ficam próximos ao
caixa
Quando o consumidor chega para pagar as compras,
é o momento da distração, enquanto aguarda a sua vez.
“É outro risco de aumentar o valor da compra com itens
supérﬂuos”, alerta.
7 – Evite alimentos pré-prontos
Eles podem até parecer muito convenientes e até baratos. Mas o especialista ressalta que isso não é verdade.
Eles são, na verdade, muito caros. “Além disso, precisamos pensar na nossa saúde e esses alimentos costumam
ser carregados de conservantes, gorduras e calorias extras, o que precisa ser evitado”.
8 – Atenção às promoções
Essa é uma prática que os supermercados utilizam
para atrair um maior número de clientes em dias de
pouco movimento e também para movimentar o estoque. “Aproveitar essas promoções pode ser interessante,
mas só se realmente valerem à pena, aproveite”, orienta.
9 – Produtos da estação
A recomendação do professor é que o consumidor
aproveite os produtos da estação, uma boa maneira de
se manter saudável, inclusive ﬁnanceiramente.
10 – Faça compras mensalmente
Quando se vai menos vezes ao supermercado, gastase menos ao longo de um determinado período. “Quando a gente faz compras mensais, dá pra se programar,
escolher melhores promoções que encontrar e quanto
menos as idas ao supermercado, menores as chances de
comprar produtos por impulso”.
11 – Marcas genéricas
Existem marcas super famosas, porque investem em
propaganda e já estão na cabeça de muitos consumidores. Mas há uma série de outros produtos similares nas
prateleiras, com preços às vezes bem mais em conta. A
dica do especialista é que os consumidores deem uma
chance a essas “marcas genéricas”, que costumam ter os
mesmos nutrientes.
12 – Atenção às prateleiras inferiores e superiores
Isso é uma pegadinha, segundo o professor. “É uma
tática de marketing de supermercado para empurrar os
produtos mais caros ao incluir no olhar no cliente. Então não deixe de conferir produtos que estão na última
prateleira que vocês vão ver uma diferença, às vezes,
muito grande”.
13 – Não leve as crianças
Para quem tem ﬁlhos, a dica aqui é para deixá-los em
casa quando for ao supermercado. “Uma criança satisfeita e uma conta muito mais cara é o que se tem de resultado quando estamos com crianças durante as compras”, observa o professor.
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Mais de 2 milhões de máscaras já foram
distribuídas gratuitamente, diz governador
PÁG. 3

Governo
distribuirá
90 mil chips
com internet a
estudantes
da 3ª série
da rede estadual
PÁG. 3

Presidente
do Banco do
Brasil entrega
renúncia a
Bolsonaro
e Paulo
Guedes

Facebook e
Twitter
bloqueiam
contas de
investigados
no inquérito das
fake news

PÁG. 12

PÁG. 12

Operação prende
17 integrantes
de facções que
disputavam
controle de
território em
Ribamar
PÁG. 12

JUSTIÇA NEGA
PEDIDO DO GOVERNO
PARA ANTECIPAR
ENTREGA DE IMÓVEIS
DE RESIDENCIAL NA
ILHINHA, EM SL
A justiça negou pedido do Governo do Estado que solicitava a antecipação da entrega de unidades
do Residencial José Chagas, que fica no bairro Ilhinha. O pedido, feito por meio da Secretaria de
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), pretendia resolver a situação de famílias
em vulnerabilidade social e acelerar a entrega dos 256 apartamentos do empreendimento.

PÁG. 3

O secretário Raimundo Reis: “Secid tem diligenciado para que a construtora e cartório
entreguem documentos e cumpram as obrigações no mais curto prazo possível”

A.BAETA

Ação simula
atendimento a vítimas
em embarcação à deriva
na Praia do Calhau
GILSON FERREIRA

Neto Evangelista
recebe apoio de mais
um secretário de
Flávio Dino

Rogério Cafeteira é mais um auxiliar do
governo que declara apoio a Neto Evangelista
para prefeito de São Luís
Depois de Felipe Camarão, titular
da Seduc, agora foi a vez de Rogério
Cafeteira, secretário de Esportes e Lazer,
declarar apoio ao pré-candidato a prefeito
de São Luís, Neto Evangelista.
INFORME JP – PÁGINA 3

Edivaldo, durante a vistoria, acompanhado da primeira-dama Camila
Holanda, dos secretários Antonio Araújo e Emerson Macedo, do
deputado Márcio Jerry e do vereador Marcelo Poeta

Edivaldo acompanha obras do
Mercado do Anil que ganhará
praça de alimentação
O prefeito Edivaldo Holanda Junior conferiu o andamento das
obras do Mercado do Anil, na manhã desta sexta-feira (24). O
equipamento está sendo ampliado e modernizado com a implantação
de um espaço especial para servir refeições e lanches, uma praça
de alimentação, com 15 boxes totalmente padronizados.

YELLOW BLACK

O Batalhão de Bombeiros Marítimos e o 10°
Batalhão de Bombeiros Militar realizaram,
ontem, 24, na praia do Calhau (Litorânea),
uma simulação de atendimento emergencial a
pessoas em embarcação à deriva. A simulação
envolveu quatro pessoas dentro de um bote,
que estava à deriva na Praia do Calhau.

PÁG. 5

PÁG. 11

Cotação – Comercial C. R$ 5,2059 | V. R$ 5,207 – Turismo C. R$ 5,18 | V. 5,49 – Euro C. R$ 6,0758| V. R$ 6,0769 – Libra C. R$ 6,670 | V. R$ 6,673 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 4:15 0,6 m | 1ª Preamar– 10:17 5,8 m| 2ª Baixamar – 16:43 0,6 m | 2ª Preamar – 22:45 5,6 m |
Loteria – Quina – 5322 (24/07/2020) – 09-42-46-47-49 | Lotofácil – 1997 (24/07/2020) – 02-04-06-07-08-09-12-13-14-15-16-18-20-21-22 |
Lotomania – 2094 (24/07/2020) – 04-24-29-31-35-48-49-54-57-58-64-68-74-82-89-90-92-94-96-97 |
CYAN MAGENTA

Bombeiros militares participam de
simulação, para salvamento de vítimas a
bordo de embarcação à deriva

TEMPO – Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

24° – 33°

Manhã

Tarde

Noite

S Ã O

2

L U Í S

–

M A R A N H Ã O

|

S Á B A D O

|

2 5

D E

J U L H O

D E

2 0 2 0

|

Atos, Fatos & Baratos

J O R N A L

“A humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões, boas e más, foram-lhe
dadas pela sociedade, não pela natureza”.
(Charles Chaplin)

drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br

Patrícia Rabêlo
Bogéa de Matos
Fisioterapeuta
Esp. Microfisioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual,
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Atendimento Online: (98) 98105-1414

Acolhimento à vida
As experiências de vida são
vivenciadas por meio de
várias possibilidades, óticas e
percepções, conforme crenças
adquiridas desde a pré-concepção até o momento (inatas ou
adquiridas).
A natureza da vida mostra que
todo pensamento passa por um
processo de receber a informação, filtrar e processar, conforme sua ótica de ver o mundo,
e, por fim, comunicar aquilo
que foi percebido, filtrado e
gerado um significado.
Um exemplo: ao ingerir um
alimento, observo a forma, cor,
textura, sinto a temperatura,
sabor, mastigo, processo cada
informação e assim comunico
ao corpo o alimento digerido e ao mundo o significado
daquele alimento até eliminar e
concluir o ciclo.
Tudo passa por este processo
de receber, processar e liberar.
Recebemos uma informação,
que passa pelo filtro de percepção e assim é liberada.

O verdadeiro sentido da vida
é viver as experiências, sentir
as sensações, perceber, dar um
significado, agradecer o presente recebido e assim liberar.
Porém, às vezes, os temores de
novos sentidos geram fechamento e bloqueio no novo que
está por vir.
O alimento que posso ter visto,
sentido de forma amarga e
ruim no meu inconsciente pode
bloquear a ponto de não me
permitir experimentar outras
possibilidades.
Quantos relacionamentos,
bloqueados pelo medo de
ser machucado novamente,
geram proteções em cima de
proteções que impedem uma
segunda chance de viver por
outros filtros de percepções?
Permita experimentar a vida
por meio de diversas óticas;
alivie os ‘coletes de proteção
e ‘amarras’; apenas reconecte
com o verdadeiro sentido da
vida, que é senti-la.

Comitiva de Detinha “invade” Maracanã
e mostra força na zona rural com
pré-candidata Mayara da Juçara

Mais de 500 apoiadores da pré-candidata a vereadora Mayara
da Juçara receberam, na noite de
quinta-feira, 23, no bairro de Maracanã, a comitiva da pré-candidata a
prefeita de São Luís, Detinha, e de
pré-candidatos da sua coligação.
Uma das surpresas da reunião,
realizada com as devidas precauções sanitárias, foi o discurso
da pré-candidata a vereadora do
Maracanã, Mayara da Juçara, que
falou sobre a necessidade de cuidados que a zona rural deve receber,
desde a atenção básica de saúde,
infraestrutura, saneamento básico,
dentre outros.
“Precisamos avançar nas discussões para o desenvolvimento da
zona rural. Asfalto, escola, saneamento e hospital são demandas

básicas que precisam ser atendidas. Continuaremos trabalhando
questões como sustentabilidade,
mobilidade e políticas públicas
para a geração de emprego e renda
locais’ afirmou Mayara da Juçara,
que é presidente da Associação
dos Amigos do Parque da Juçara e
pré-candidata a vereadora pelo PL.
Mayara se colocou como uma legítima representante da zona rural
e, ao mesmo tempo, uma alternativa de renovação com qualidade no
parlamento municipal. Professora,
produtora cultural e entusiasta do
turismo como atividade econômica viável para a capital, Mayara
desponta como um dos nomes
viáveis para o próximo quadriênio
da Câmara Municipal de São Luís.

AABB São Luís vai abrir o clube de
forma gradual no próximo domingo
Após mais de quatro meses de
paralisação de suas atividades
esportivas e sociais, a Associação Atlética Banco do Brasil
(AABB São Luís) reabrirá o
clube, de forma gradual, no próximo dia 26 de julho (Domingo),
começando pelos serviços de bar
e restaurante. A partir de 28 de
julho, as atividades de tênis de
quadra, tênis de mesa e sinuca
já estarão liberadas para os associados. Tudo isso seguindo os
protocolos determinados pelos
órgãos competentes. A decisão
foi tomada em reunião de diretoria, ocorrida no último dia 19 de
julho, em sua sede social, com a
presença de seu corpo diretivo.
Assim, o associado para ter
acesso ao clube, terá que usar
obrigatoriamente a máscara de
proteção e, nos demais ambientes da Associação, manter a
distância regulamentar exigida
no protocolo, entre outras orientações de segurança que serão
repassadas aos sócios pelos

dirigentes da AABB, no ato da
abertura.
Em relação aos esportes
coletivos, escolinhas, piscina,
sauna, parque aquático e eventos
sociais, a direção da AABB está
aguardando, da Casa Civil, um
protocolo mais específico sobre
a liberação dessas modalidades
esportivas e sociais, em função
principalmente da quantidade
de atividades que são realizadas e do número envolvido de
participantes.
Na oportunidade, a direção da
Associação pede a compreensão
de todos os associados, nesse
momento difícil e inusitado
que o clube atravessa, lamenta
muito a perda de vidas ocorridas
por conta dessa pandemia do
corona vírus, ao mesmo tempo
em que se solidariza com os familiares e amigos dos associados
que faleceram.
A Diretoria

Desenvolver novas competências
é a chave do sucesso
Palestrante do 5° Meetup São Luís do Futuro, a professora da FGV Neidy
Christo vai dar dicas sobre as mudanças valorizadas pelo “novo normal”
LETÍCIA HÖFKE

O 5º Meetup São Luís do Futuro
está chegando. O tradicional evento presencial do Maranhão vai
acontecer na próxima terça-feira
(28), às 20h, de modo totalmente online e gratuito. Entre os
palestrantes, está Neidy Christo,
consultora organizacional e de
carreira, professora da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e vice-presidente da ABRH/ES.
O tema de sua palestra é “Profissionais diferentes para um mundo
conectado”. O especialista vai
mostrar as competências, soft
skills e mudanças no mindset que
começam a ser valorizadas pelo
chamado “novo normal”, instaurado após a pandemia.
“Quando a gente fala de mudanças, obviamente é muito complexo afirmar que alguma coisa vai
acontecer, mas hoje o profissional
e as empresas já estão entendendo cada vez mais o quanto a
colaboração e o conhecimento de
ferramentas e metodologias são

importantes para conseguir se
inteirar e participar cada vez mais
do mercado”, afirmou Neidy.
Segundo ela, as mudanças dos
últimos anos - enfatizadas pela
crise mundial - trouxeram para o
profissional uma responsabilidade
de desenvolver competências.
“A competência técnica é muito
importante - e continua sendo mas cada vez mais, se percebe que
as competências comportamentais
ganharam espaço e durante e após
pandemia, continuarão com esse
espaço garantido”.

COMO SE INSCREVER

Emergencial em junho. Os estados
que contam com o número mais
expressivo de lares contemplados
são o Amapá, com 67,3%, e o
Maranhão com 66,5%.
Ao todo, o benefício federal chegou a 29,4 milhões de domicílios,
ou 43% do total do Brasil, em
junho. Isso retrata um aumento
de mais de 4% em relação ao mês
anterior (26,3 milhões). O Auxílio
Emergencial, com valores de R$
600 ou R$ 1.200, beneficia mais
de 65,3 milhões de cidadãos. O
investimento do Governo Federal
já ultrapassa os R$ 128 bilhões.
Só para a região Nordeste o valor
repassado é de R$ 44,8 bilhões e
para a região Norte, R$ 13,7 bi.
(MINISTÉRIO DA CIDADANIA)

OAB-MA entrega Projetos de Lei
que favorecem o exercício da
advocacia ao prefeito de São Luís
O presidente da OAB Maranhão,
Thiago Diaz, se reuniu nesta semana com o prefeito Edivaldo, na
sede da Prefeitura, para apresentar
e entregar Projetos de Lei que
visam garantir o exercício profissional da advocacia no âmbito da
administração pública municipal
de São Luís.
Ao todo, a Seccional da Ordem
entregou cinco projetos ao Prefeito. O primeiro deles, garante
que, no momento de consulta aos
processos que tramitam no âmbito
municipal, advogadas e advogados não precisem apresentar
procuração de quem está representando, de fato, o cliente.
O segundo Projeto apresentado,
trata sobre os prazos processuais.
Atualmente, esses prazos, que
correm no âmbito da administração pública municipal, ainda são
em dias corridos. Este projeto
sinaliza que eles sejam contados
em dias úteis, tanto para o processo administrativo, quanto para a
sindicância e inquérito. O projeto
diz respeito também ao período
forense, compreendido entre
os dias 20 de dezembro e 20 de
janeiro, para que, entre esses dias,
não sejam contados os prazos
processuais para esses processos
administrativos.
O terceiro projeto está relacionado ao atendimento prioritário à
advocacia nas dependências de
órgãos da administração pública
municipal. A proposta leva em
consideração a relevância dos
serviços prestados pela advocacia
observando que as prerrogativas
do advogado estão definidas em
lei federal – Lei 8.906/94 – sendo

O nosso abraço deste sábado vai
para a arquiteta Rayssa Martins,
que participa da live Potiguar com
o tema “Cozinha Transformada
com Revestimentos”. Para participar basta acessar o stories ao vivo
do perfil @potiguarhomecenter,
no Instagram, às 11h45.

•A liberdade de expressão é fundamental e precisa ser defendida.
Tão fundamental que não pode ser
confundida com práticas criminosas, como ameaças à vida, calúnias
e difamação. @mvitorodrigues

O 5.° Meetup São Luís do Futuro começa
a partir das 20h00 e tem como tema “Prepare-se para um novo mundo: Soluções
profissionais e de Negócio para retomada da
economia”. O primeiro e o segundo lote já
esgotaram, mas ainda dá tempo de participar:
foi aberto o terceiro e último lote. As vagas
são limitadas e estão terminando. Para se
inscrever online, aponte o leitor de QR-Code
do seu celular para o código ao lado ou acesse com seu navegador o
endereço https://bit.ly/5Meetup-2020

reduzir o impacto da Covid-19
na vida das pessoas está fazendo
a diferença, em especial para
aquelas menos favorecidas e nas
regiões mais pobres. Essa é mais
uma demonstração do empenho de
todos os envolvidos na operação
do Auxílio Emergencial, com a
determinação do presidente Jair
Bolsonaro em não deixar ninguém
para trás”, afirmou o ministro da
Cidadania, Onyx Lorenzoni.
O rendimento mensal por pessoa
moradora do Norte do país era
de R$ 707,35. Com o Auxílio
Emergencial passou para R$
874,28. No Nordeste, a diferença saiu de R$ 687,77 para R$
868,29. São 60% dos domicílios
da região Norte e 58,9% da região
Nordeste que receberam o Auxílio

Abraço do Dia

Tuitaços

Auxílio Emergencial do Governo
Brasileiro aumenta em mais de 23%
o rendimento de famílias no Nordeste
O Auxílio Emergencial do
Governo Federal chega aos lares
dos brasileiros mais vulneráveis
do país e tem impacto econômico
positivo, principalmente para
moradores das regiões Norte e
Nordeste. Esse é um dos achados
da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) Covid-19 realizada pelo IBGE para
estimar os impactos da pandemia
do novo coronavírus na saúde e no
mercado de trabalho. Um aumento
de 11,7% na renda (por pessoa)
dos brasileiros beneficiários foi
registrado em junho. No Nordeste,
a ampliação foi de 23,6% e no
Norte o incremento registrado foi
de 26,2%.
“Esses resultados demonstram
que o trabalho do governo para

P E Q U E N O

• Impedir os ativistas de direita
de se manifestarem pelas mídias
sociais é censura prévia. Uma coisa
é investigar e eventualmente punir
por aquilo que publicaram; outra,
inteiramente diferente, é impedir
que falem. @pablo_ortellado
• Alexandre de Moraes determinou
a suspensão de contas bolsonaristas
objetivando a “interrupção de discursos”. Não é preciso simpatizar
com os punidos p/ classificar a
medida como autoritária. A defesa
da liberdade do inimigo dificilmente é popular, mas frequentemente é
necessária. @P_droMenezes
• É perfeitamente possível abominar os donos das contas bloqueadas
e os personagens responsáveis pelo
bloqueio autoritário das mesmas.
@_MauroGil
• Discordo de 99% do que defendem Allan dos Santos e Bernardo
Küster. Assim como discordo de
Jones Manoel e Sabrina Fernandes.
Discordo 100% de que o Estado
tem o direito de escolher, por
motivação política, quem pode ou
não ter um perfil no Twitter. @
rodrigodasilva
• Eu acho o bolsonarismo a coisa
mais podre q existe;mas “reter” as
contas dos caras (apenas para o Brasil, pois continuam ativas) parece
coisa do PCC Chinês.Democratas
q, com razão, odeiam essa gente,
precisam acordar para o q está
acontecendo. @o_colecionador

Rarará
Um pastor sai de férias com a
família para praia.
Ele estava correndo na areia,
quando chega um conhecido e
diz:
- Pastor, o diabo não tira férias
não, viu?
O pastor responde:
- Não tira mesmo, tanto que te
enviou aqui pra me atentar.
***
A patroa, furiosa, dá uma bronca
na secretária:
- Maria, você é muito relaxada!
Olha só a poeira desses móveis!
Parece que não são limpos há uns
três meses!
- Ah, patroa! A culpa não é minha,
poque eu comecei a trabalhar aqui
só no mês passado.

Sobe/Desce
Sobe
Presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz com o prefeito Edivaldo
Holanda
concebidas com o propósito de
viabilizar a defesa dos direitos
fundamentais.
Pensando na paridade que já é
prevista no Código de Processo
Civil e na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), a OAB-MA
idealizou o quarto projeto, que
fala sobre a Autenticação de documentos feitas pelo advogado nos
processos em que ele atua, pedindo que haja apenas uma declaração do profissional de advocacia,
afirmando que aquele documento
é verdadeiro e que condiz com o
original.
Por fim, foi apresentado o quinto
projeto, que sugere a inclusão de
duas vagas (titular e suplente) no
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais de São Luís. Assim,
OAB fará parte da composição,

tendo assento nesse tribunal de
segunda instância.
“Não poderia deixar de agradecer
ao Prefeito Edivaldo pelo comprometimento com a advocacia
e por encaminhar os PL’s para
julgamento e aprovação na Câmara; bem como ao ex-procurador
Marcos Braid pelo empenho em
possibilitar essa reunião”, finalizou o presidente da OAB-MA.
Thiago Diaz esteve acompanhado
do presidente da Comissão de
Acompanhamento ao Legislativo,
Rômulo Chagas, e do membro
da Comissão de Prerrogativas
Bruno Diaz. Também estiveram
presentes na reunião o Procurador
Municipal, Marcos Luís Braid, e
a Presidente do Comitê Gestor de
Limpeza Urbana, Carolina Estrela

90 mil chips serão distribuídos a
estudantes da 3ª série do Ensino
Médio, matriculados em escolas
da rede pública estadual do Maranhão. A medida visa possibilitar
que os alunos tenham acesso às
aulas digitais, disponibilizadas
pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e tenham oportunidade de melhor se preparar para o
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem).

Desce
O prefeito de Paraibano/MA,José Hélio Pereira de Sousa, foi
acionado pelo Ministério Público
em uma Ação de Improbidade
Administrativa, que requer a
indisponibilidade dos seus bens.
O processo indica a existência de
várias irregularidades em uma licitaçãoque demonstram possíveis
direcionamentos a fim de beneficiar um escritório de advocacia.
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Poder Paralelo

Operação prende dezessete membros de facções
que disputavam o controle em São José de Ribamar
Ação aconteceu nas primeiras horas dessa sexta-feira (24), de forma conjunta entre a Polícia Civil e a PM
DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil, por meio da Superintendência
de Polícia Civil da Capital (SPCC), em conjunto
com a Polícia Militar, prendeu nessa sextafeira (24) membros de facções criminosas
rivais que estavam disputando o controle de
território no município de São José de Ribamar
e adjacências. No total, dezessete pessoas foram
capturadas em cumprimento a mandados de
prisão e outra foi presa em flagrante por porte
ilegal de arma.
De acordo com o superintendente da SPCC,
delegado Carlos Alessandro, o objetivo da
operação denominada “Poder Paralelo” era
desarticular essas duas facções criminosas que
estavam se digladiando na região e cometendo
homicídios. “Após uma investigação intensa,
conseguimos identificar esses suspeitos e,
consequentemente, os pedidos de representação
das prisões ao poder judiciário”, frisou.
“Capitão”, “Rocinho”, “Caveirão”,
“Unicórnio”, “Gordo”, “Pedra”, “Piá”, “Batata”
e “Dezenove”, foram alguns dos suspeitos
presos em cinco bairros de São José de
Ribamar.
Segundo a Polícia Civil, no dia 17 de maio,
após integrantes de uma das facções invadirem
a Vila Alcione e postarem nas redes sociais
comemorando o domínio da localidade,
antes comandada pelo rival, o confronto
entre as organizações criminosas se agravou
e os registros de homicídios e tentativas de
homicídio na região aumentaram.
A ação policial realizou, ainda, o cumprimento
de mandados de busca e apreensão, onde

Drogas, armas e munições apreendidas durante a operação desencadeada na cidade de São José
de Ribamar
foram encontrados 11 quilos e 132 pacotes de
maconha, além de 34 porções de pasta base
de cocaína, 1500 pinos para comercialização
e outros 83 prontos para uso do mesmo
entorpecente. Duas armas de fogo, um colete
balístico e um caderno com anotações sobre
a contabilidade de tráfico de drogas também

foram apreendidos pelos policiais.
Os presos deverão responder pelos crimes
de associação criminosa, tráfico de drogas
e homicídios. Após todos os procedimentos
necessários, eles foram encaminhados ao
Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde
aguardarão à disposição da justiça.

Na quinta-feira (23), na Avenida
Ivaldo Cardoso, Residencial
Ivaldo Rodrigues, na região da
Cidade Olímpica, um homem
suspeito de assalto foi linchado
por populares.
De acordo com informações

obtidas pelo Jornal Pequeno,
José de Ribamar Sardinha Cruz,
42 anos, estaria roubando na
localidade, quando foi capturado
e, em seguida, atingido com
golpes de arma branca e pancadas,
principalmente na cabeça.
A vítima não resistiu aos
ferimentos ainda no local. Não há
informações sobre os autores do
linchamento.
A Polícia Civil, por meio da
Superintendência de Homicídio
e Proteção à Pessoa (SHPP),
investiga o caso.

MORTE EM LAGO DA
PEDRA
Na cidade de Lago da pedra,
interior do estado, na madrugada
dessa sexta-feira (24), um
homicídio também foi registrado.
O corpo de Elinaldo Alves, de
31 anos, foi encontrado em uma
estrada no bairro do Planalto.
Segundo as primeiras
informações, ao lado da vítima,
que estava bastante ferida, foi
encontrado um pedaço de madeira.
No momento do crime, Elinaldo

PM prende homem com drogas
e arma em Imperatriz
Policiais Militares do 3º Batalhão de Polícia Militar de
Imperatriz prenderam, na quinta-feira (23), um homem de 21
anos, com mais de treze quilos de drogas e uma arma de fogo.
A prisão ocorreu na residência dele, na Rua Aimores, no bairro
do Parque das Estrelas.
De acordo com informações do tenente-coronel Marcelo,
comandante do 3° BPM, o suspeito, que já era conhecido
da polícia, foi avistado em atitude suspeita por um policial
do Serviço de Inteligência. O homem foi seguido até sua
residência, quando foi abordado e revistado.
No local, segundo o comandante, foi encontrado com ele uma
pistola taurus, calibre ponto 40. Dentro da casa, os policiais
localizaram quase treze quilos de maconha, 1,2 quilos de crack,
balanças de precisão e materiais para embalagem das drogas.
Também foram apreendidos dois veículos roubados, etiquetas
para clonagens de automóveis, documentos e três celulares.
O homem, que não teve o nome divulgado, foi apresentado
na Delegacia Regional de Imperatriz, onde foi autuado em
flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de
arma de fogo. (AR)

DIVULGAÇÃO

Elinaldo Alves foi encontrado
morto em bairro de Lago da
Pedra
estaria indo para casa após ter
saído de um bar em que bebia na
companhia de amigos.
A motocicleta em que ele estava
foi deixa com a chave ainda no
contato, o que possivelmente
descarta que o crime tenha sido
um latrocínio. A Polícia Civil do
município apura o caso.

(AIDÊ ROCHA)

DIVULGAÇÃO

ASSALTANTE
LINCHADO

Facebook e Twitter bloqueiam
contas de investigados no inquérito
das fake news
O Twitter e o Facebook
tiraram do ar contas de
políticos, ativistas, blogueiros
e empresários investigados
pelo Supremo Tribunal Federal
no chamado inquérito das
fake news. A ordem partiu do
ministro Alexandre de Moraes.
O inquérito apura uma suposta
rede de disseminação de notícias
falsas e ataques a integrantes do
STF.
A suspensão atingiu aliados
do presidente Jair Bolsonaro,
como os empresários Luciano
Hang e Edgard Gomes Corona,
o presidente do PTB, Roberto
Jefferson, os influenciadores
Allan dos Santos (foto) e

Bernardo Kuster e a extremista
Sara Giromini.
Também alvo do bloqueio, o
empresário Otavio Fakhoury
disse, à colunista Bela Megale,
que se sente “com as mãos
amarradas e a boca fechada por
esparadrapos”.
O bloqueio marca um novo
capítulo do combate à máquina
de desinformação política na
internet, afirma Pedro Doria,
no Analítico. “Também aponta
uma mudança de posição das
empresas. Afinal, é a segunda
vez que Moraes dá a ordem. A
primeira, em 27 de maio, foi
ignorada”, diz.

Presidente do Banco do Brasil entrega
renúncia a Bolsonaro e Paulo Guedes

Jovem é executado a tiros em rua do Parque Vitória
Na manhã de ontem (24), um
homem foi executado a tiros, em
via pública, no bairro do Parque
Vitória, em São José de Ribamar.
A vítima foi identificada como
José Ferreira Martins, de 24 anos.
Segundo relatos de testemunhas
à polícia, quatro homens, em
um veículo Clio, cor prata, se
aproximaram de José Ferreira
e efetuaram os disparos. Uma
ambulância do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) foi acionada, mas a vítima
morreu ainda no local.
Os suspeitos fugiram após o crime,
e ainda não foram identificados.
Uma guarnição da Polícia Militar
realizou diligências na região, mas
ninguém foi localizado.

Últimas Notícias

Droga e arma apreendida com suspeito, na
cidade de Imperatriz

Preso no
Coroado
suspeito de
homicídio
ocorrido no
Bairro de
Fátima
Foi preso, nessa sexta-feira
(24), em cumprimento
a mandado de prisão
temporária, um homem
suspeito pelo crime
homicídio, ocorrido dia 23
de janeiro desse ano, no
bairro de Fátima. Eric Costa
foi capturado pela Polícia
Militar, no bairro Coroado,
em São Luís.
O suspeito, segundo
apontam as investigações
da Superintendência de
Homicídio e Proteção à
Pessoa (SHPP), teria sido
autor da morte de Klaus
Victor Guterres dos Santos,
19 anos. A ação criminosa
ocorreu na Travessa Boa
Esperança, próximo a creche
municipal, no Bairro de
Fátima.
Ainda conforme a Polícia
Civil, a vítima realizava
a cobrança da venda de
uma camisa, quando dois
desconhecidos, que estavam
em um veículo, efetuaram
os disparos. Klaus Victor
morreu no local.
O preso foi levado à sede da
SHPP, na Avenida BeiraMar, e, em seguida, foi
encaminhado ao Centro de
Triagem de Pedrinhas, onde
permanecerá à disposição da
justiça. (AR)

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregou seu pedido
de renúncia ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia,
Paulo Guedes. O pedido tem efeito a partir de agosto, em data que será
definida e comunicada ao mercado financeiro.
Novaes alegou motivos pessoais e disse a interlocutores estar cansado.
Em texto enviado à Comissão de Valores Mobiliários, o banco afirma
que Novaes avalia a necessidade de renovação da companhia para lidar
com a inovação no setor bancário.
Em sua gestão, Rubem Novaes defendeu a privatização do Banco do
Brasil, ideia que encontrou resistência em Bolsonaro. Em entrevista
ao jornal O Globo, no fim de maio, ele se disse frustrado por não ver
condições políticas para levar adiante a proposta.

Isolamento social pode ter
poupado, somente em maio,
118 mil vidas no Brasil, diz estudo
Enquanto a pandemia do
coronavírus segue registrando
recordes no mundo — foram
notificadas 284.196 infecções
em um único dia —, um estudo
realizado pela Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) reforça a importância
do isolamento social para
frear os contágios. A pesquisa
projetou que 118 mil vidas
podem ter sido poupadas no
Brasil em maio com a medida.
O país chegou ao fim de
maio com 29.367 mortes por
Covid-19 confirmadas. Hoje, são
84.440.
Pesquisadores cruzaram dados
de monitoramento de celulares,

disseminação do vírus e
intensidade do distanciamento
com modelo epidemiológico e
concluíram que, a cada 1% de
aumento no isolamento social,
havia uma redução na taxa de
crescimento do vírus de até 37%.
Outro estudo, realizado pelo
Imperial College de Londres,
detalha o tempo que a infecção
tem levado para resultar em
mortes no Brasil. Em média,
uma vítima fatal da doença leva
15,2 dias entre os primeiros
sintomas e o óbito. Mas há
disparidades: a Covid-19 mata
mais rapidamente pacientes
em Roraima do que em Santa
Catarina, por exemplo.

Pandemia impede 19,4 milhões de
pessoas de procurarem emprego
Por causa da pandemia do coronavírus, 19,4 milhões de brasileiros
deixaram de procurar emprego na primeira semana de julho, segundo
dados do IBGE. Naquele momento, o Brasil tinha 76,8 milhões fora da
força de trabalho.
O IBGE monitora o impacto das políticas trabalhistas durante a
paralisação de atividades. No início de julho, o número de pessoas
afastadas do trabalho por causa da pandemia caiu em 2 milhões. Parte
voltou a trabalhar, e outra parcela foi demitida e não procurou emprego.
O Banco Mundial estima que a pandemia vai deixar 25 milhões de
pessoas sem trabalho na América Latina e no Caribe este ano.

Acidente entre caminhões deixa um
morto e outro ferido em Bacabal
Um acidente entre dois
caminhões, na madrugada de
ontem (24), resultou na morte
de uma pessoa, na BR-316, no
povoado Bambu, na cidade de
Bacabal. Outra pessoa também
ficou ferida após ficar presa nas
ferragens de um dos veículos.
Segundo informações da polícia,
o motorista do caminhão de
eletrodomésticos, identificado
como Daniel de Lima, natural de
Fortaleza, no estado do Ceará,
desceu para fazer necessidades
fisiológicas e parou no
acostamento. Nesse momento,

o condutor do outro caminhão
passava e acabou atingindo a
traseira do veículo parado.
José Batista, que dirigia um
caminhão carregado de galinhas,
não sofreu nada. A vítima
fatal, João da Cruz, 35 anos,
que estava com ele, morreu no
local. Um terceiro ocupante do
veículo, Henrique Machado
ficou preso às ferragens e após
ter sido resgatado pelo Corpo
de Bombeiros foi encaminhado
ao hospital Regional Dra. Laura
Vasconcelos. (AR)

A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto,
deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a
armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do
dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e
depravação, não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não
fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.				
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Prefeito de Vargem Grande transforma
administração em negócio de família
Publicado em 24 de julho de 2020

O prefeito Carlinhos Barros (PC do B), do município de Vargem Grande, distante cerca de 175 km da capital São Luís,
transformou sua gestão em um verdadeiro negócio de família, contrariando entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF) vedando a prática de nepotismo em qualquer esfera da administração pública.
Eleito em 2016, pregando moralidade e zelo com a coisa pública, CB mantém na Prefeitura diversos parentes, que
ocupam cargos nos primeiro e segundo escalões.
José Barros e João Barros, irmãos do comunista, dirigem as poderosas Secretarias Municipais de Obras e Saúde,
respectivamente, pastas que detém orçamentos mais do que robustos.
Para o cargo de secretário municipal de Esporte, o prefeito nomeou o próprio filho, Erick Barros.
A esposa e primeira-dama, Olene Barros, também foi agraciada. Ela dirige a Secretaria Municipal de Assistência Social.
O orçamento da Prefeitura, movimentado via Secretaria Municipal de Finanças, é gerido por Rodrigo Martins, primo
legítimo do prefeito.
Outros dois irmãos de Carlinhos, Jota Barros e Sérgio Barros, foram nomeados para os cargos comissionados de
bioquímico e engenheiro.
Até parentes mais distantes também foram agraciados pelo prefeito. Michele Barros, que é sua cunhada, coordena o
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).
Já Cassiane Garreto, que é cunhada de José Barros, foi nomeada secretária municipal de Meio Ambiente.

Ações – A farra de nepotismo patrocinada por Carlinhos Barros foi, ainda no ano de 2017, denunciada à Procuradoria
Geral de Justiça do Maranhão.
Uma representação cível foi protocolada, à época, pelos vereadores Jociédson de Aguiar, Maria da Conceição e Silva de
Oliveira, Farid Antonio Trabulsi e Francisco das Chagas Bezerra da Silva.
Naquele mesmo ano, o então promotor de Justiça Benedito Coroba ingressou com uma ação pública, por ato de
improbidade administrativa, na qual pleiteou a indisponibilidade dos bens de Carlinhos Barros.
O objetivo do pedido era garantir o ressarcimento dos valores acrescidos ilicitamente, de janeiro a setembro de 2017, ao
patrimônio de Antonio Garreto de Sousa, Carla Danielle Mesquita de Mesquita e Maria Gorete Leite Costa – todos
possuidores de relações de parentesco com o gestor.
Outro lado – O editor do Blog encaminhou ontem à Secretaria Municipal de Comunicação de Vargem Grande, via e-mail,
solicitação de posicionamento acerca do tema.
O e-mail ainda não foi respondido e o espaço permanece aberto para que sejam feitos os devidos esclarecimentos.

MPMA pede indisponibilidade de bens do prefeito de
Paraibano por ato de improbidade
Por Daniel Matos • sexta-feira, 24 de julho de 2020

0

comentário

Prefeito José Hélio, de Paraibano, foi acionado por improbidade pelo MPMA

O Ministério Público do Maranhão, em Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada nesta quarta-feira, 22, requer a
indisponibilidade de bens do prefeito de Paraibano, do secretário de Finanças, do presidente da Comissão
Permanente de Licitação (CPL) e do escritório de advocacia Leandro Cavalcante de Carvalho Sociedade de
Advogados.
De autoria do titular da Promotoria de Justiça de Paraibano, Gustavo Pereira Silva, a ação indica a existência de
várias irregularidades no processo licitatório por Tomada de Preços (nº 005/2018), realizado pela Prefeitura de
Paraibano, as quais demostram direcionamento da licitação, a fim de beneficiar o escritório Leandro Cavalcante de
Carvalho Sociedade de Advogados, vencedor do certame.
São alvos da ação do Ministério Público José Hélio Pereira de Sousa (prefeito de Paraibano), Almiran Pereira de
Souza (secretário municipal de Finanças), Márcio Roberto Silva Mendes (presidente da CPL) e Leandro Cavalcante
de Carvalho Sociedade de Advogados.
INVESTIGAÇÕES
Conforme procedimento investigatório instaurado pela Promotoria de Justiça de Paraibano, o Poder Executivo
municipal realizou, em 2018, processo licitatório para a contratação de escritório advocatício de prestação de
serviços jurídicos de atuação consultiva e contenciosa com atendimento personalizado. A sociedade Leandro
Cavalcante de Carvalho de advogados foi a vencedora do certame, contratada pelo valor de R$ 180 mil.

A equipe da Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça emitiu pareceres apontando diversas
irregularidades na licitação, destacando-se, especialmente, a existência de cláusulas restritivas no edital para
participação das empresas, ausência de ampla publicidade do certame, além de várias inconsistências nos
documentos apresentados pela empresa vencedora para sua habilitação.
De acordo com a conclusão dos técnicos, o descumprimento, pela empresa, dos critérios exigidos pelo próprio
Edital deveria ter causado a sua desabilitação e, consequentemente, impossibilitado sua contratação pela
administração municipal.
O edital da Tomada de Preços exigiu que, apenas as sociedades que possuíssem advogados que haviam atuado
em pelo menos três municípios, com, no mínimo, três atestados de capacidade técnica e com estrutura de
estagiários, secretárias e auxiliares, poderiam participar do referido certame. A Promotoria de Paraibano observou
que o edital não apresentou nenhuma especificação técnica por parte da Prefeitura que justificasse a necessidade
de uma carga processual/laboral para a contratação de uma estrutura desse porte.
“Sabe-se que pouquíssimas sociedades jurídicas possuem essa estrutura no interior do estado, com capacidade
para participar da licitação. Esse artifício utilizado pela Prefeitura de Paraibano viola os preceitos legais insculpidos
no ordenamento jurídico e caracteriza grave ato de improbidade administrativa”, comentou o promotor de justiça
Gustavo Pereira Silva.
PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE
Como medida liminar, o Ministério Público requereu a indisponibilidade de bens dos acionados até o montante de
R$ 360 mil, referente ao dano causado ao erário (R$ 180 mil), mais o valor de multa (duas vezes o valor do dano). A
medida deve ser cumprida por meio de todas as ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, como BacenJud,
Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB), Detran, Cartório de Registro de Imóvel (de todo o Estado do
Maranhão) dentre outros.
PENALIDADES
Os acionados estão sujeitos, ainda, às penalidades de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a dez
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.
Fonte: Ministério Público do Maranhão

Em Imperatriz, MP-MA pede desocupação de área no
Residencial Teotônio Vilela
A desocupação de uma área pública no
Residencial Teotônio Vilela, em
Imperatriz, está sendo requerida pelo
Ministério Público do Maranhão em Ação
Civil Pública (ACP) com pedido de tutela
de urgência, ajuizada na última terça-feira
(21).
A ação foi proposta pelo titular da
Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa de Meio Ambiente e Conflitos
Agrários, Jadilson Cirqueira de Sousa.
Além do município de Imperatriz, também foram acionados os ocupantes da área de
7.878,36m², destinada para construção de escola, posto de saúde, feira livre e outros
espaços de uso público.
Segundo representação dos moradores do residencial, a série de ocupações teve início
em 28 de junho. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público requisitou ao
município de Imperatriz, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano (Seplu), vistoria
no local para averiguar as condições, proporções e consequências da ocupação, bem
como a adoção de providências para impedir que a situação ocorresse novamente. Um
relatório operacional foi apresentado pela Seplu, mas nenhuma medida efetiva foi
tomada.
Na vistoria da Promotoria, também foi observado que os atos ilícitos não se limitam às
ocupações generalizadas, havendo, também, um quadro de total clandestinidade no
consumo de água e energia elétrica. “As invasões podem ser atribuídas à inexistência de
ocupação legal pelo Poder Público municipal das áreas que lhes foram destinadas por
lei”, afirmou Jadilson Cirqueira.
Ainda conforme o promotor de Justiça, a inércia e descaso com a ocupação de áreas
públicas reservadas para a instalação de equipamentos públicos de educação, cultura,
saúde, lazer e similares “traduz abuso de poder por omissão, desvio de finalidade e
afronta o princípio constitucional da legalidade que rege toda a administração pública”.
Pedidos
O Ministério Público requer, em caráter liminar, que a Justiça ordene a desocupação das

áreas públicas do Conjunto Residencial Teotônio Vilella, sob pena de multa individual e
diária de R$ 5 mil para cada invasor identificado.
Para o cumprimento da decisão liminar, o MP-MA pede que seja requisitada a Polícia
Militar do Maranhão (14º Batalhão PM), o apoio logístico do município de Imperatriz por
meio de suas secretarias e Defesa Civil, bem como a intervenção das concessionárias de
serviço público (Caema e Equatorial Energia/Cemar) para que interrompam as ligações
clandestinas de água e energia elétrica.
Também, liminarmente, foi requerida a obrigação de fazer ao município de Imperatriz
para que, tão logo haja a desocupação das áreas públicas, cerque os espaços
desocupados e mantenha a vigilância necessária e permanente a evitar novas invasões,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil.
(Informações do MP-MA)

IMPERATRIZ – MPMA pede desocupação de
área no Residencial Teotônio Vilela
Publicado em julho 24, 2020 por Walkir Marinho
A desocupação de uma área pública no Residencial Teotônio Vilela, em Imperatriz, está sendo requerida pelo Ministério
Público do Maranhão em Ação Civil Pública (ACP) com pedido de tutela de urgência, ajuizada na terça-feira, 21.
A ação foi proposta pelo titular da Promotoria de Justiça Especializada na Defesa de Meio Ambiente e Conflitos Agrários,
Jadilson Cirqueira de Sousa. Além do Município de Imperatriz, também foram acionados os ocupantes da área de
7.878,36 m², destinada para construção de escola, posto de saúde, feira livre e outros espaços de uso público.

Área ocupada deveria abrigar equipamentos
públicos

Segundo representação dos moradores do residencial, a série de ocupações teve início em 28 de junho. Ao tomar
conhecimento dos fatos, o Ministério Público requisitou ao Município de Imperatriz, por meio da Secretaria de
Planejamento Urbano (Seplu), vistoria no local para averiguar as condições, proporções e consequências da ocupação,
bem como a adoção de providências para impedir que a situação ocorresse novamente. Um relatório operacional foi
apresentado pela Seplu, mas nenhuma medida efetiva foi tomada.
Na vistoria da Promotoria, também foi observado que os atos ilícitos não se limitam às ocupações generalizadas, havendo
também um quadro de total clandestinidade no consumo de água e energia elétrica. “As invasões podem ser atribuídas à
inexistência de ocupação legal pelo Poder Público municipal das áreas que lhes foram destinadas por lei”, afirmou
Jadilson Cirqueira.
Ainda conforme o promotor de justiça, a inércia e descaso com a ocupação de áreas públicas reservadas para a
implantação de equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares “traduz abuso de poder por
omissão, desvio de finalidade e afronta o princípio constitucional da legalidade que rege toda a administração pública”.
PEDIDOS – O Ministério Público requer, em caráter liminar, que a Justiça ordene a desocupação das áreas públicas do
Conjunto Residencial Teotônio Vilella, sob pena de multa individual e diária de R$ 5 mil para cada invasor identificado.
Para o cumprimento da decisão liminar, o MPMA pede que seja requisitada a Polícia Militar do Maranhão (14º Batalhão
PM), o apoio logístico do Município de Imperatriz por meio de suas secretarias e Defesa Civil, bem como a intervenção
das concessionárias de serviço público (Caema e Equatorial Energia/Cemar) para que interrompam as ligações
clandestinas de água e energia elétrica.

Também liminarmente, foi requerida a obrigação de fazer ao Município de Imperatriz para que, tão logo haja a
desocupação das áreas públicas, cerque os espaços desocupados e mantenha a vigilância necessária e permanente a
evitar novas invasões, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil. (CCOM-MPMA)

Proposta de retorno das aulas em São Luís é
apresentada ao Ministério Público
Publicado em 24 de julho de 2020

O plano para retorno das aulas na rede pública de ensino de São Luís foi apresentado aos promotores de justiça de
Defesa da Educação, Paulo Avelar e Luciane Belo, pelo secretário municipal da pasta, Moacir Feitosa, na manhã desta
quinta-feira, 23, na sede da Escola Superior do MPMA, no Centro da capital. O objetivo foi relatar as diretrizes sanitárias e
de segurança para a reabertura gradual e colher sugestões do MPMA.
O documento preliminar detalha as diretrizes de retorno e reorganização do ano letivo para os 81.386 alunos matriculados
na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. A proposta é que a reabertura seja iniciada
pelas aulas do 8 e 9º anos do ensino fundamental a partir de setembro, caso a situação da pandemia esteja sob controle.
Moacir Feitosa esclareceu, ainda, que apesar de a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação (Semed) traçar as
diretrizes de reabertura para toda a rede municipal, a situação de cada escola será avaliada de forma particular. “Estamos
acompanhando os indicadores sanitários e o retorno, mesmo gradual, será feito apenas quando o cenário for considerado
seguro”.
Ficou acertado que a equipe técnica do Ministério Público vai avaliar o documento e fazer as contribuições para
aperfeiçoar as diretrizes e garantir um retorno seguro para alunos e professores. “É preciso cautela e planejamento para
que seja uma reabertura segura, sem colocar em risco a comunidade escolar. Todas as vidas são importantes”, pontuou
Paulo Avelar.
Já a promotora de justiça Luciane Belo questionou o cumprimento da carga-horária, os equipamentos de proteção
individual para os professores e demais profissionais da rede e as estratégias para evitar a evasão escolar. “Nosso
objetivo maior é contribuir para que não haja retrocesso da atividade escolar”.

Os promotores de justiça de Defesa da Educação cobraram a inclusão de critérios para o transporte escolar e
equipamentos de proteção individual adicionais para os professores e cuidadores da educação especial.
Após as indicações do Ministério Público e também de outras entidades da área educacional, o Município de São Luís
deve apresentar o plano consolidado com as sugestões e indicações até 15 de agosto. Os promotores de justiça de
Defesa da Educação cobraram a inclusão de critérios para o transporte escolar e equipamentos de proteção individual
não previstos para os professores e cuidadores da educação especial.
Também participaram da reunião representantes das Superintendências de Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial da Semed.

Conselho Superior do MP aprova promoções e
remoção de Promotores
Publicado em 24 de julho de 2020 às 19:00 | Comentar
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Conselheiros aprovaram promoções e remoção

Em sessão do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), realizada nesta sexta-feira, 24, foram
aprovadas duas promoções e uma remoção na carreira do MPMA. A sessão foi presidida pelo
procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau.
A promotora de Justiça Paula Gama Cortez Ramos foi promovida, por merecimento, de Buriti Bravo
para Barra do Corda. Pelo critério de antiguidade, o promotor de Justiça Denys Lima Rêgo foi
promovido de Dom Pedro para a comarca de Grajaú.
Também foi aprovada a remoção do promotor de justiça Hagamenon de Jesus Azevedo de Santa Luzia
do Paruá para a comarca de Santa Helena.
Participaram da sessão os procuradores de justiça Carlos Jorge Avelar Silva, Domingas de Jesus Fróz
Gomes, Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, Mariléa Campos dos Santos Costa e Themis Maria
Pacheco de Carvalho (corregedora-geral do MPMA).
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LOUVADO SEJA DEUS

“Caso Monte Líbano” – Parte 6

TJ-MA AFASTA DESEMBARGADOR IMPEDIDO E
DETERMINA REMOÇÃO DOS AUTOS A SUBSTITUTO
PÁG. 4

Sucessão de Edivaldo

Flávio Dino

JPESQUISA
APONTA LIDERANÇA
DE BRAIDE, SEGUIDO
DE DUARTE, E
SEGUNDO TURNO
EM SÃO LUÍS

O novo Fundeb
Ao longo desse 5 anos e 7 meses à frente
do Governo do Maranhão, mantive
uma bandeira sempre hasteada com
muita firmeza: a educação. Fundamento
para qualquer sociedade que objetiva
verdadeiro desenvolvimento, a educação
é também a principal ferramenta para
enfrentarmos a desigualdade social
que assola tão fortemente o Brasil.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Pesquisa realizada pela JPesquisa, encomendada pelo Jornal Pequeno, aponta
o deputado federal Eduardo Braide na liderança na corrida sucessória do
prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O pré-candidato do Podemos é seguido
pelo deputado estadual Duarte Júnior. O levantamento indica que, se as
eleições para prefeito de São Luís fossem hoje haveria segundo turno.

Edivaldo
Holanda Junior

PÁG. 3

Secretário
Lula Fylho deixa
a Semus sob intensa
pressão e abalado
psicologicamente

Prefeito Edivaldo valoriza a
história de S. Luís com reforma
de espaços públicos no Centro
BINÉ MORAIS

INFORME JP – PÁG. 3

VOCÊ NÃO É A
CEREJA DO BOLO
- E ali entrou numa caverna
e passou ali a noite; e eis
que a palavra do SENHOR
veio a ele, e lhe disse: Que
fazes aqui Elias? I Reis 19:9

CADERNO EXTRA

PÁG. 3

Reforma realizada na Praça João Lisboa e entorno está dando um novo visual ao
centro de São Luís

PÁG. 11

A requalificação da Praça João Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno, realizada
pela Prefeitura de São Luís em parceria com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), lançará um foco de destaque a um dos principais cartões postais da cidade.

PÁG. 5

Senadores do MA apostam em melhorias e avanços
da Educação com novo Fundeb
DIVULGAÇÃO

A PEC que torna permanente o Fundeb,
a ser votada em agosto pelo Senado, deve
provocar grande impacto e avanço na
educação pública brasileira. A aposta é dos
três senadores que integram a bancada federal
do Maranhão no Congresso. Eliziane Gama,
Weverton Rocha e Roberto Rocha falaram
ao Jornal Pequeno, em Brasília. Os três
são líderes de suas bancadas no Senado.
PÁG. 15
CYAN

Esta semana eu voltei ao bairro Rio Anil
para fazer mais uma importante entrega de
obras. Desta vez foi um conjunto de oito
praças que revitalizaram o bairro. Esta foi
mais uma demanda antiga dos moradores que
atendemos. Já havíamos feito a pavimentação
do bairro entre outros investimentos
executados desde minha primeira gestão.
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

Mais de 7.200
novos negócios
foram abertos no
Maranhão mesmo
com a Covid, diz
Boletim Empresarial
Pedro Lucas pede
ao Ministério do
Turismo celeridade
em obras de três
municípios do MA

Retomada das
entregas de obras

Weverton, Roberto Rocha e Eliziane falaram ao JP em Brasília sobre o novo Fundeb
MAGENTA

YELLOW

PSOAS: O MÚSCULO
DA ALMA
O psoas é o músculo
mais profundo e
estabilizador no
corpo humano,
afetando o equilíbrio
estrutural, a amplitude
dos movimentos, a
mobilidade articular e
o funcionamento dos
órgãos do abdômen.
É o único músculo
que liga a coluna
vertebral às pernas, é
responsável por nos
manter em pé e o que
permite levantar as
pernas para andar.
PÁG. 13
BLACK
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PETINHADAS
*** Está correto o cientista político
e sociólogo Alberto Carlos Almeida
ao afirmar, baseado no resultado
da Paraná Pesquisas/Veja, que
“a disputa nacional é uma briga
de cachorro grande” e que isso
explicaria “o baixo percentual” do
governador do Maranhão, Flávio
Dino, hoje com 1,6% das intenções
de voto na corrida presidencial de
2022!!! Antes nem aparecia!!! O
‘banho de realidade” de Alberto
Almeida não atentou que a briga
é de ‘cachorro grande’, mas tem
uma ‘canzoada’ em organização!!!
E, como o próprio coletivo traz em
seu nome, com os ‘cães’ dispostos
a fazerem ‘zoada’!!! Como diz o
cientista político, Flávio Dino “está
muito distante de ser a figura de
principal oposicionista a Bolsonaro”,
pois “esse papel cabe ainda ao
PT”!!! Sim, mas é bom não esquecer
que quem está dando a largada para
organizar a “canzoada do barulho”
é o governador do Maranhão!!!
E se essa iniciativa começar a ter
repercussão como a do artigo de
Dino, essa semana, no jornal O
Globo, do Rio de Janeiro, daqui a
pouco essa vírgula sai do 1,6%!!!
*** Meu amigo, e o assunto da
semana foi a nova praia de São
Luís, o ‘pedaço de areia’ da ‘Grande
Ilha’ já ‘batizado’ de ‘Praia da
Península’!!! Como sempre, não
faltaram as brincadeiras nas redes
sociais, os ‘áudios escrachados’
que ‘mataram’ os ludovicenses de
sorrir, as ‘tiradas’ inteligentes...!!!
Porém, não faltou, também, o “lado
ruim da vida”, protagonizado pelos
‘Donos da Praia”!!! E é justamente
sobre eles que Dr. Pêta começa
falando, ‘amparado’ numa “crônica
super aprovada”, encaminhada
ao Colunaço por um casal de
moradores daquele belo pedaço da
‘Ilha do Amor’!!!
*** Diretamente endereçada a “Os
Donos da Praia”, eis a crônica do
casal:
“Temos que preservar com
qualidade o que é nosso e não deixar
que venha qualquer um desqualificar
nossa qualidade de moradia e
de vida conquistada com muito
trabalho”!!! “Pessoal da Península
vai proibir o acesso dos não
residentes na área”!!! “Ocupando
a área de moradores e residentes
dos prédios”!!! “Observei também
as barracas da praia da Península e
dava a impressão de que logo, logo
as duas vão estar misturadas, o que
vai ser uma pena. Não estou pedindo
opinião de ninguém e assumo meus
preconceitos a título de segurança
pessoal”!!!
É para rir ou chorar???!!! Não
sei nem o que fazer!!! Essas são
apenas algumas ‘pérolas’ que andam
circulando nos grupos de moradores
da Península!!! Felizmente, uma
pequena “minoria involuída”, que,
mesmo diante de todo o cenário
nebuloso que o mundo atravessa,
não conseguiu rever os seus
valores”!!! De repente, a tão pacata
e desabitada Praia da Península
da Ponta da Areia – denominação
polêmica e controversa – tornouse o point mais badalado da
cidade, para alegria de muitos que
despertaram para a riqueza e beleza
natural que o ambiente proporciona
e para a frustração de outros que
sentiram muito por “sua praia” ser
invadida por “forasteiros de outros
bairros”!!! Os incômodos vão
desde a diversidade de gênero até
o nome como batizaram algumas
áreas da praia: “Posto A???!!!
Estão querendo imitar o Rio de
Janeiro”!!! exclamou um ‘penínsule’
indignado!!! “Agora todo mundo
vai querer descer com cadeira de
praia”, previu outra ‘Penínsule
Nostradamus’!!! Não sabia que
essa praia tinha dono, mas vou ver
com os amigos da Península se
consigo uma permissão para poder
ir lá!!! Uma grande amiga que aqui
nasceu sempre que me encontra
pergunta: “E AÍ, COMO ESTA A
PROVINCIA”???!!! Agora já sei o
que responder: “Você nem sabe!!!
Agora. a praia da Ponta da Areia
ou Península ou Alto Península ou
Posto A tem dono”!!! Ela certamente
irá me questionar: “Como
assim”???!!! Vou responder: “VOCE
NÃO ESTÁ SABENDO???!!!
Como sempre, a província continua
cheia de donos, do tipo “você sabe
com quem esta falando”???!!! Ou:
“eu sou amigo de fulano”!!! Agora
surgiram os ‘donos da Praia da
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Península’, que nada mais são que
um pequeno grupo de ‘sem noção’,
recheado de preconceitos!!! A
pergunta é: quem é você na fila do
pão, minha filha, pra achar que tem
praia particular???!!! Cai na real!!!
A praia é de todos!!! Ou será que
não???!!! Com a propriedade com
que falam, começo a ter dúvidas
se realmente a praia não pertence a
esses três ou quatro ‘esperneantes’!!!
Farei uma busca no Cartório de
Registro de Imóveis e na SPU para
não ficar aqui passando informação
errada para vocês!!! De uma coisa
eu tenho certeza: as autoridades
têm mais o que fazer do que ficar
atendendo ligação e denúncia de
‘DONOS DA PRAIA”!!!
*** Rapaz, e o que tem de mulher
“correndo atrás” de endinheirado na
Península não está escrito!!! Em um
badalado restaurante da disputada
área, no fim de semana, era o que
mais tinha!!! “Nunca tinha visto esse
restaurante desse jeito”, disparou
um Pêtanauta, num e-mail ao
Colunaço!!! Meu amigo, quem tiver
seu par que segure bem!!! Não pode
levantar nem para ir ao banheiro,
hahahahahahahaha!!! Organization,
please!!!
*** Rapaz, e quem continua ‘virado
na serpente’ é o prefeito Edivaldo
Holanda Filho, que aumenta a cada
dia o índice de aprovação da sua
gestão!!! E lembram que o saudoso
João Castelo chamava Edivaldo
de ‘menino’???!!! Pois é..., ele
assumiu a prefeitura antecedendo
figuras experientes, como Gardênia
Gonçalves, Conceição Andrade,
Jackson Lago, Tadeu Palácio e o
próprio João Castelo!!! Só possuía
experiência no legislativo!!!
Resultado: o ‘menino’ ‘engrenou’
e, a continuar nesse ritmo, caminha
para terminar seu segundo mandato
botando todos os ‘ex’ ‘no bolso’!!!
E olha que iniciou com o clima
totalmente adverso, com muitas
dívidas, sem recursos, a cidade
acumulando problemas de toda
ordem e o levando a índices de
aprovação baixíssimos!!! Tanto
que a tinha muita gente do grupo
que não via a hora do mandato dele
terminar!!! Edivaldo ‘arregaçou as
mangas’, reagiu, enfrentou volumes
de chuva intensos, com a capital
sem infraestrutura, sentindo o efeito
dos temporais que devastavam
bairro, e agora surta numa onda
de aprovação, se não excelente, já
bem favorável, com tendência de
crescimento!!!
*** Pois é..., do seu jeito ‘mansinho’,
Edivaldo chega ao último ano de
mandato consolidando um legado
de obras jamais visto na cidade, essa
é a verdade!!! Justiça seja feita – e
Dr. Pêta já disse isso aqui –, não tem
prefeito que tenha trabalhado mais
por São Luís!!! O ‘menino’ daquela
eleição de 2012 realmente chegou
‘verde’ ao executivo, com pouco
mais de 30 anos, com experiência
apenas de cargos legislativos, como
vereador e deputado federal!!! E vai
encerrar seu segundo mandato, neste
fim de ano, sob aplausos!!! Não que
tenha resolvido todos os problemas
da cidade, mas o que fez nessa
‘volta por cima’ – e também o que
ainda está por fazer – vai deixá-lo
numa posição de peça importante no
tabuleiro da sua sucessão, podendo
ser decisivo para o lado que pender!!!
*** Se observar hoje, nos bairros
periféricos, na zona rural, na região
central, pra tudo quanto é canto
tem obra da Prefeitura de São
Luís!!! O programa São Luís em
Obras está proporcionando à capital
maranhense um volume significativo
de pavimentação, drenagens
profundas, construção e recuperação
de mercados, praças...!!! Só não
enxerga quem não quer!!! O ‘correcorre’ diário nas vistorias é tanto,
que a galera da equipe nem precisa
de academia!!! E ‘não tem essa’
de sábado, domingo, feriado...!!! É
verdade..., os problemas da população
também não veem dia da semana!!!
*** E agora, com essa reviravolta
na popularidade do prefeito,
Edivaldo está sendo disputado
por pré-candidatos que desejam
sucedê-lo!!! Mas mantém a postura
que sempre teve: não misturar
gestão com política!!! Pense numa
atitude correta!!! É, meu amigo, o
próximo prefeito vai ter que “suar
muito” para superar o desafio de
fazer melhor que o ‘menino’!!! E
tomara que consiga, porque, apesar
dessas obras todas em andamento,
MAGENTA

nossa imensa São Luís ainda precisa
de muito trabalho!!! Que Deus
nos projeta na escolha do próximo
mandatário da capital!!! Tem que
ter disposição, ser determinado,
corajoso e fazer como Edivaldo:
nada de conchavos políticos nem
“toma-lá-dá-cá”!!!
*** Falar em eleição, não aconteceu
o anunciado apoio do PSL à précandidatura de Neto Evangelista
a prefeito de São Luís!!! Em
entrevista ao programa Ponto e
Vírgula (Difusora FM), o presidente
estadual do partido, vereador Chico
Carvalho, havia dito que o apoio
seria oficializado na semana que
passou!!! Um problema de agenda
entre os dirigentes do DEM e do
PSL teria impossibilitado a reunião
que selaria a aliança!!! O ‘martelo’
ficou de ser ‘batido’ nesta semana!!!
Pelo sim, pelo não, Dr. Pêta registra
que o PSL nacional está dividido,
com uma forte tendência de o
presidente Jair Bolsonaro assumir
novamente o comando da sigla!!! Se
isso acontecer, as coisas mudam em
São Luís!!!

*** Existe também uma especulação
de que o MDB poderia ‘fechar’ com
Neto Evangelista!!! Difícil é ajustar
isso com a pré-candidatura de Adriano
Sarney lançada!!! A ex-governadora
Roseana Sarney não para de ‘coçar a
cabeça’!!! É contra a candidatura do
sobrinho, que, por outro lado, anda
empolgado com sua performance em
ALGUMAS pesquisas!!! Pense numa
confusão doméstica!!!
*** Maior que essa ‘bagaceira’
política, só o ‘balacobaco’ que o
comando da Polícia Militar criou ao
abrir uma sindicância para investigar
a postura de três policiais femininas
num ‘Tik Tok’, um aplicativo de
mídia, de vídeos curtos, também
conhecido na China como Douyin!!!
Uma das ‘investigadas’, inclusive,
seria integrante do gabinete militar
do Governo do Estado!!! Bom,
militâncias feministas e hipocrisias
jornalísticas e de toda ordem à parte,
o vídeo incomodou o comando
da PMMA, que entendeu que ele
fragiliza a instituição militar!!!
A sindicância foi completamente
desnecessária!!! No máximo,
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Escândalos também envolveram
Roseana e desgastaram ainda
mais a imagem de Sarney

Capa do Jornal Pequeno, edição deste domingo, 21 de junho de 2009
No ano de 2009, logo depois de conquistar a presidência do Senado pela
terceira vez, o senador José Sarney teve de enfrentar a mais desgastante e
atribulada crise de toda a sua carreira política.
Três dias depois de assumir, sua eleição foi considerada uma vitória do
“semifeudalismo” pela revista britânica The Economist, que publicou
reportagem com o título “Onde os dinossauros ainda vagam”. Sarney
conseguiu direito de resposta na edição de 12 de fevereiro, contestando
item por item as afirmações.
Em 7 de fevereiro, o jornal O Estado de S. Paulo publicou a íntegra de
uma conversa entre Sarney e seu filho Fernando, grampeada pela Polícia
Federal. Com o título “Abin é suspeita de avisar família Sarney sobre
processo sigiloso”, o Estadão reproduziu os três minutos e 32 segundos
grampeados.
Depois, Sarney foi acusado de utilizar a TV Mirante, associada da
Rede Globo, para atacar seu adversário, o governador Jackson Lago. O
presidente do Senado defendeu-se, dizendo que os diretores regionais
das emissoras são nomeados pela própria Globo e afirmou “nunca ter
utilizado a TV Mirante para fins políticos”.
Em 10 de junho, o Estadão saiu com a denúncia dos atos secretos do
Senado. E alguns casos de nepotismo foram vinculados a Sarney, que se
defendeu em discurso no Senado e por meio de documentos.
Esse escândalo começou com a descoberta, pelo jornal O Estado de S.
Paulo, de que um neto de José Sarney - João Fernando Michels Gonçalves
Sarney, de 22 anos, filho de Fernando Sarney - foi nomeado e, tempos
depois, exonerado de um cargo no Senado por meio de atos sigilosos.
No dia seguinte, descobriu-se que, com a exoneração de João Fernando,
sua mãe - a ex-miss Rosângela Terezinha Michels Gonçalves, com quem
Fernando Sarney teve um relacionamento extraconjugal - herdou seu
cargo (secretário parlamentar no gabinete do senador Epitácio Cafeteira
(PTB) e seu salário (R$ 7.600).
Depois, surgiu uma enxurrada de parentes e aliados do clã beneficiados
por atos secretos. Alguns foram exonerados, mas muitos seguiram
empregados.
Foi nessa época que o Estadão também estampou na primeira página a
manchete: “Mordomo da casa de Roseana Sarney é pago pelo Senado”.
Segundo as denúncias, Amaury de Jesus Machado, o “Secreta”, recebia
um salário de R$ 12 mil como assessor de gabinete.
Mas, na verdade, prestava serviços particulares a Roseana. Machado
contava então 24 anos de trabalho no Senado, tendo sido nomeado em
1985, quando a Casa era presidida por Moacyr Dalla, e seu ofício era o de
chofer.
YELLOW

caberia com as policiais uma
conversa informal, nos mesmos
moldes da informalidade do Tik Tok,
para mostrar-lhes as preocupações
do comando, inclusive com a
segurança delas!!! Aí abre uma
sindicância e provoca esse ‘auê’
todo...!!! Sinceramente!!! Pior que
ainda dá margem para um certo
coronel reformado ‘surtar na onda’
da polêmica medida!!! Rapaz, a
Polícia Militar é uma instituição
que possui suas regras, e essas
regras, como no Exército, na
Aeronáutica, na Marinha têm que
ser seguidas; afinal, o combinado
nunca vai sair caro!!! E aí ‘me
aparece’ ‘um’ dizendo que policiais
femininas são iguais a todas as
demais mulheres funcionárias
públicas!!! Rapaz, Polícia é serviço
essencial: funcionários públicos,
no geral, não fazem parte desse
tipo de serviço!!! Polícia Militar
tem regras e quem entra para o
militarismo tem que seguir as
regras impostas!!! Claro que a
sindicância foi desnecessária!!!
Como disse, bastaria uma conversa
informal; afinal, o Tik Tok é um
aplicativo informal!!! ‘Pisou na
bola’ o comando ao ‘extremar’!!!
E, a propósito, até ontem, à noite, o
comando da PM informou que não
havia sido notificado, mas a justiça,
por meio do juiz de Direito Nelson
Melo de Morais, teria deferido
liminar, em mandado de segurança
impetrado pelas policiais, barrando a
sindicância!!!
*** E viram essa aí que aconteceu
no município de Cachoeirinha, em
Pernambuco???!!! Pois é..., uma
mulher ‘aliançada’, de 23 anos,
sumiu no domingo passado, depois
de sair para fazer uma caminhada,
e reapareceu, dois dias depois,
com várias manchas no pescoço,
dizendo que havia sido ‘atacada’
por um ‘gafanhoto tarado’!!!
“Arrochada” pelo ‘cara-metade’,
disse que depois de ser atacada
pelo “gafanhoto tarado”, passou
a noite na casa de uma amiga,
mas não lembra de nada!!! No dia
seguinte ao desaparecimento, vários
telefonemas foram ‘disparados’ para
familiares da jovem, com ‘mil e
uma versões’!!! Uma delas acendeu
a luz amarela no ‘cara-metade’: um
homem disse que viu a “vítima do
gafanhoto” entrando em um motel
na garupa de uma moto Honda pop,
vermelha!!! O delegado que investiga
o caso disse que ainda não deu para
saber se garota foi atacada por um
gafanhoto!!! “Mas uma coisa é fato:
esses gafanhotos gostam muito de
cerveja, pois o cheiro da ‘gelada’ está
impregnado nas roupas dela”, disse
a autoridade!!! ‘Rapá’, será que esse
‘gafanhoto’ tem algum parente aqui
pelo Olho D´Água???!!!
*** Um Pêtanauta alerta o ‘Comitê
Gestor de Limpeza Urbana’ para um
lixão em formação na alça que liga
a São Luís Rei de França à Avenida
Jerônimo de Albuquerque!!! Essa
semana, inclusive, segundo ele, o
Corpo de Bombeiros foi acionado
por moradores da área para debelar
um princípio de incêndio!!! Por
outro lado, no Angelim, pessoas
que residem perto do antigo Makro
reclamam da alta velocidade
empreendida por condutores de
veículos naquele trecho da Avenida
Jerônimo de Albuquerque, onde
não existiria sinalização!!! Outra!!!
SMTT e CRPV precisam dar um
basta no ‘desfile noturno’ de centenas
de motos que vem acontecendo nas
principais avenidas de São Luís,
principalmente na Holandeses!!!
Sem silenciador do tubo de escape,
as motos fazem um barulho enorme
e atormentam os moradores dessas
áreas!!! É um abuso total que precisa
de um basta!!!
*** Educadores e profissionais da
saúde aprovados no certame da
Raposa aguardam, ansiosamente, pelo
Edital número 15 com a convocação
dos candidatos aprovados!!! Contam
com a certeza de que a prefeita
pretende deixar um legado!!!
*** E um alô todo especial para o
‘nosso’ ‘Vovô’, que está de volta
‘abrindo o verbo’ nas tardes da
Mirante AM!!! A voz ainda está um
pouco ‘baqueada’, mas logo, logo
estará em plena forma!!!
*** E pra fechar...
Injustiça com a política
Observa-se no Brasil uma injustiça
com a política, que vem sendo

analisada e diagnosticada a partir
de uma perspectiva exclusivamente
detratora, ao ser classificada como
meio impróprio para cidadãos
honestos, o que não deixa de
ser muito preocupante, embora
saibamos que ela não pode ser vista
numa perspectiva ingênua.
Apesar de toda a decepção com a
política, o abandono dela não é a
solução. Quanto mais a política é
deixada de lado pelos cidadãos,
menos ela serve aos interesses
públicos.
Sem a participação do povo, a
representação política fica sob
monopólio de pessoas desleais que
se tornam seus únicos protagonistas,
‘donos’ de suas regras e de seus
resultados. Não podemos esquecer
que é com a política que o ‘status’ de
cidadão ganha concretude.
Sendo assim, é necessário
eliminarmos a intolerância cravada
na irracionalidade e no menosprezo
daqueles que desconhecem os
valores condensados no conceito de
cidadania e perdem por completo
a noção adequada da realidade
apostando no nefasto rebaixamento
da política. (ANTÔNIO CARLOS LUA –
JORNALISTA)

Mistérios
*** Quem é o pré-candidato a
prefeito que, dizem, vai indicar
o substituto de Lula Fylho
na Secretaria Municipal de
Saúde???!!! E seria um médico!!!
Bom, é aguardar para conferir se
procede!!!
*** Quem é o empresário do
ramo da construção civil que sai
de casa com máscara, mas não é
por causa do coronavírus, e, sim
para não ser reconhecido pelos
fornecedores???!!!
*** Qual é o pré-candidato a
prefeito na ‘Grande Ilha’ que deve
ter a sua campanha ‘turbinada’
com dinheiro de um processo
que se arrasta há quatro anos na
Justiça, numa ‘novela’ que pode
ter consequências graves se não
forem tomadas providências
sérias???!!!
*** Quem foi o ‘setentão’,
primo de ex-governador, exsenador, ex-deputado federal e
ex-prefeito, frequentador assíduo
do calçadão da Litorânea, que
na sexta-feira, precisamente às
7h05, foi flagrado urinando na
área do Oásis Beach Bar, sem
“tá nem aí” para os caminhantes
do calçadão???!!! Sorte dele que
a polícia não viu, porque, do
contrário, ele levaria uma baita
de uma reprimenda e ficaria
“cordeirinho”, “cordeirinho”...!!!
Hahahahahahahahahahaha!!!
*** Qual badalado restaurante
da área da Península estava
‘infestado’ de ‘gata’ atrás de
endinheirados, nessa sextafeira???!!! Altas ‘caçadas’!!!
*** Qual foi a prefeita que baixou
decreto proibindo realização
de festas, shows e reuniões de
qualquer tipo, inclusive políticas, e
aí, dois dias depois, desrespeitando
a própria determinação, promoveu
um ato político numa aldeia
indígena colocando em risco
inúmeros nativos???!!! Será que
seguiu ao menos um protocolo
separando as cadeiras com
‘divisórias’ de arame farpado???!!!
*** Por que, apesar do ‘Fator
2022’, dois secretários de governo
declararam apoio ao pré-candidato
Neto Evangelista???!!! Esse chefe
é um craque!!!
*** O que “Duas Letras” tanto
olhava na seção de carnes e
linguiças, sexta-feira, 24, por
volta das 19h00, no Mateus do
Renascença???!!!
*** Qual socialite, ‘nariz
empinado’, chegou, domingo
passado, no novo “point” de
São Luís (Posto A da Praia da
Península), ‘carregando’ um galeto
do Pingão, farofa, arroz e uma
‘penca’ de ‘glaciais’???!!! Crise é
crise...!!!
*** Qual é a repórter do governo
que anda ‘enchendo os olhos’ do
chefe, que agora é só elogios aos
textos e vídeos da ‘dita-cuja’???!!!
Além de curtir, faz questão de
tuitar e postar nas redes sociais!!!
BLACK
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Operações do BPChoque combatem assaltos
a ônibus, tráfico de drogas e uso ilegal de armas
de policiamento de áreas
metropolitanas, dando apoio no
policiamento preventivo, por meio
da ostensividade, naquelas áreas
com uma mancha criminal maior,
onde há um índice de ocorrência
maior, em que há necessidade de
haver um controle, um combate
à criminalidade”, detalhou o
comandante.

GILSON TEIXEIRA

Com 34 anos de atuação na Polícia
Militar do Maranhão (PMMA),
o Batalhão de Polícia de Choque
(BPChoque) tem realizado
operações para coibir assaltos a
coletivos, tráfico de drogas, uso
ilegal de armas e furtos e roubos de
veículos em áreas metropolitanas.
Batizada de ‘Operação Tornado’,
a ação já garantiu a apreensão de
porções de substâncias similares
à cocaína e de pelo menos uma
arma de fogo, como explicou o
tenente-coronel Wellington Araújo,
comandante do BPChoque.
“O Batalhão de Choque tem atuado
em diversas áreas, dando suporte
ao policiamento preventivo. Os
resultados têm sido positivos,
visto que a gente tem observado,
em alguns bairros, fazendo o
comparativo de ocorrências, como
roubos e homicídios, a redução
desses índices”, frisou o tenentecoronel Wellington.
Além das viaturas, as equipes
policiais também estão utilizando
o motopatrulhamento e o canil

SOBRE O BPCHOQUE
O BPChoque é uma das unidades
operacionais que fazem parte do
Comando de Missões Especiais
da PMMA. Atua nas modalidades
motorizado, por meio de viaturas e
motocicletas, além de contar com o
Pelotão de Cães.
Cabe ao BPChoque primar pela
ordem pública. O batalhão realiza
escoltas de presos de justiça e o
policiamento de grandes eventos
esportivos, religiosos e culturais.
Atua ainda na manutenção da
ordem no sistema penitenciário
estadual e em bairros com maiores
índices criminais nas diversas
regiões do Maranhão.

Registro de uma operação do Batalhão de Choque, em ruas de bairro
da capital maranhense
na operação. As equipes estão
realizando abordagens a pessoas e
revistas a automóveis.
De acordo com o tenente-coronel
Wellington Araújo, a Operação
Tornado “vem surtindo efeito”
por ser um “trabalho conjunto”,
que envolve unidades de
Comando de Missões Especiais,

com as unidades do Comando
de Policiamento Diário, sob a
orientação do secretário de Estado
da Segurança Pública (SSP),
Jefferson Portela, e do comandante
geral da PMMA, coronel Pedro
Ribeiro.
“O BPChoque tem atuado em
diversos territórios nos comandos

DIVULGAÇÃO

Passageiro é preso com 66 kg de
maconha escondidos dentro de
ônibus, em Estreito
Um passageiro, de 35 anos, foi
preso em flagrante por volta
das 21h de sexta-feira (24),
transportando 66 kg de maconha
escondidos no porta-malas de um
ônibus de transporte interestadual.
O veículo foi abordado pela
Polícia Rodoviária Federal
(PRF), no km 129 da BR-010, em
Estreito.
De acordo com a PRF, a droga
estava sendo transportada de

Ribeirão Preto (SP) e teria como
destino Peritoró (MA). A ação
da polícia ocorreu durante uma
abordagem de rotina. Nela, os
policiais encontraram a droga em
três caixas envolvidas com fita
crepe.
Após vistoria minuciosa,
constatou-se que os objetos
encontrados nas caixas eram 116
barras de substância entorpecente,
vulgarmente conhecida
por maconha, totalizando
aproximadamente 66 kg.

PRF apreendeu 66kg de maconha, que eram transportados de
Ribeirão Preto (SP) para a cidade de Peritoró

Jovem é assassinado a golpes
de faca no Bairro de Fátima
havido vários disparos de arma de
fogo, no local da confusão.
A polícia foi informada que havia
um homem identificado como
“De Menor”, querendo invadir a
casa de um jovem para matá-lo. A
polícia contou que policiais foram
ao local, sendo constatado que se
tratava de briga de facções e que
uma pessoa havia sido esfaqueada,
se tratando deGeanderson. De

Carro invade
casa e suspeito
morre em
confronto com
a PM, em João
Lisboa
Durante rondas no bairro Cidade
Nova, em João Lisboa, na noite de
sexta-feira (24), a Polícia Militar
(PM) encontrou um veículo
Voyage branco, que havia sido
roubado também na sexta-feira
(no fim da tarde), em Imperatriz.
Ao dar voz de parada, os suspeitos
que ocupavam o carro foram
identificados como “Bambam” e
“Buchecha”. Eles fugiram em alta

acordo com a polícia, a vítima
morava no Bairro de Fátima, e ela
foi ferida na região do tórax do
lado direito.
Geanderson foi socorrido e levado
para o Hospital Municipal Djalma
Marques (Socorrão 1), mas morreu
quando dava entrada na unidade
médica. A polícia relatou que não
tem informações sobre a autoria
do crime. (LUCIENE VIEIRA)

Morreu na madrugada desse
sábado (25), em São Paulo, o
ex-deputado federal José Mentor
(PT), aos 71 anos. Ele estava
há mais de dez dias internado
no hospital 9 de Julho após ter
contraído o novo coronavírus.
O PT de São Paulo e a família
confirmaram a informação. Pela
manhã, Antonio Mentor, irmão
do ex-deputado, postou uma
mensagem sobre a morte em rede
social.
“Com muita tristeza e dor
comunicamos que, depois de
uma longa luta contra a covid-19,
o meu irmão José Mentor nos
deixou. Agradecemos a todos que
prestaram a sua solidariedade
a ele e a nossa família neste
momento difícil.”
Em nota de pesar, o PT de São
Bernardo relembra a trajetória
política de Mentor, que teve
início no movimento estudantil,
na década de 1960, quando
ex-deputado cursava direito
na PUC-SP. A nota afirma que
Mentor “já faz muita falta por
seu companheirismo e dedicação
à luta pelo bem comum.”
O ex-prefeito de São Paulo
Fernando Haddad (PT) prestou
condolências em uma rede social.
“Meus sentimentos à família do
ex-deputado federal José Mentor,
vítima do covid-19. Parlamentar
destacado na luta pelos direitos
dos trabalhadores. Uma pena”,
escreveu Haddad.

Um dos fundadores do PT,
José Mentor, que também era
advogado, foi deputado federal
por quatro legislaturas, entre
2003 e 2019. Nas últimas
eleições, em 2018, recebeu
55.022 votos e não conseguiu a
reeleição. Também foi vereador
em São Paulo por três vezes e
deputado estadual.
No Congresso, Mentor foi
relator da CPI do Banestado,
iniciada em 2003, com base
em investigações da Polícia
Federal. O objetivo era apurar
responsabilidade sobre evasão
de divisas, de um montante de
US$ 30 bilhões (R$ 161 bilhões
na cotação atual), movimentados
entre 1996 e 1997.
Segundo as investigações, o
principal destino do dinheiro
no exterior era uma agência do
Banestado em Nova York. Em
um ano e meio, foram indiciadas
91 pessoas por crimes contra o
sistema financeiro, lavagem de
dinheiro, evasão de divisas e
corrupção ativa.
O nome de Mentor foi citado
ainda em dois escândalos de
corrupção: o mensalão, em
2005, e o petrolão, em 2014.
Ele foi denunciado pelo então
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, ao Supremo
Tribunal Federal, em inquérito
da Lava Jato, em 2017, por
corrupção e lavagem de dinheiro.

A Prefeitura do Rio informou neste sábado (25) que a festa de
réveillon do Rio está cancelada por causa da pandemia de Covid-19. A
informação foi divulgada pela Riotur, empresa de turismo da Capital
Fluminense. Em 2019, 2,9 milhões de pessoas acompanharam a festa da
virada em Copacabana.
O anúncio do cancelamento da festa de réveillon acontece um dia após
a Prefeitura de São Paulo anunciar o adiamento do carnaval de 2021 da
cidade. No Rio, algumas escolas de samba também afirmaram que seria
“inviável” realizar os desfiles carnavalescos na Marquês de Sapucaí sem
uma vacina contra Covid. Decisão sobre a apresentação das escolas do
Grupo Especial em 2021 ficou para setembro.
A prefeitura informou que a celebração “não é viável neste cenário de
pandemia, sem a existência de uma vacina”. Além disso, o governo
municipal “segue concentrando os esforços para salvar vidas e controlar
a pandemia”.

Bolsonaro diz que teste de coronavírus
deu negativo e passeia de moto por Brasília
Geanderson Ribeiro foi morto
a golpes de faca, na Rua do
Chafariz – Bairro de Fátima

DIVULGAÇÃO

Geanderson Ribeiro Costa, de 21
anos, foi assassinado com golpes
de faca, na sexta-feira (24), na Rua
do Chafariz, no Bairro de Fátima.
Segundo a polícia, populares
informaram que estava havendo
uma briga generalizada no bairro,
e que várias pessoas ficaram
feridas a golpes de faca. Ainda
segundo a polícia, com base em
informações de populares, teria

Ex-deputado do PT, José Mentor
morre vítima do coronavírus

Festa de réveillon do Rio é cancelada
por causa da pandemia de Covid-19

DIVULGAÇÃO

LUCIENE VIEIRA

Últimas Notícias

velocidade e houve
‘Bambam’ e ‘Buchecha’ trocaram tiros com a polícia; um ficou ferido e o outro morreu
perseguição.
Segundo a PM,
tiro na perna,
garrucha, além de uma carcaça
os suspeitos fizeram disparos
sendo socorrido pelo Serviço de
de celular. A perícia também
contra a viatura, mas bateram em
Atendimento Móvel de Urgência
encontrou dentro do carro um
uma motocicleta e perderam o
(Samu) em seguida. Já Buchecha
galão de plástico contendo
controle do Voyage, invadindo
levou um tiro no tórax e morreu
combustível e um celular.
uma residência. A dupla desceu
no local.
Segundo informações policiais, os
do veículo insistindo nos disparos
Com a dupla, a polícia apreendeu
suspeitos são integrantes de facção
contra a guarnição, que reagiu, e
dois revólveres calibre 38, com
criminosa e têm passagens pela
no confronto, Bambam levou um
doze munições deflagradas e uma
polícia por vários crimes. (LV)

O presidente Jair Bolsonaro
informou, nesse sábado (25),
em uma rede social que o teste
de coronavírus deu negativo.
Na mensagem, o presidente não
informa quando fez o teste de
Covid-19. Até a noite passada, a
Presidência não havia divulgado
a imagem do exame.

“RT-PCR para Sars-Cov 2:
negativo. Bom dia a todos”,
escreveu Bolsonaro.
O presidente Jair Bolsonaro foi
diagnosticado com coronavírus
no último dia 7. Depois, ele fez
outros testes, cujos resultados
deram positivo.

Vídeo engana ao afirmar que Brasil
terá uma nova moeda chamada DIM
Produzido com base em postagem feita no Facebook, um vídeo
publicado em 20 de julho no canal “cristina Daflon chicletinho” no
YouTube afirma que o Brasil substituirá o real pelo DIM. A nova moeda,
que seria lastreada em nióbio, entraria em vigor em 30 de novembro
por meio de um “ato interventorial constituinte” assinado pelo “chefe
de estado Celio Evangelista Ferreira do Nascimento”. Todo o conteúdo,
verificado pelo Comprova, é falso.
Constitucionalmente, o BC (Banco Central) é o responsável exclusivo
pela emissão da moeda brasileira. O órgão negou de forma taxativa a
possibilidade de mudança no sistema financeiro nacional.
Além disso, um cidadão brasileiro não pode se autoproclamar presidente
da República sem antes passar por uma série de ritos de eleição e posse
descritos nos artigos 57, 77 e 78 da Constituição.

RESULTADOS: Copa do Nordeste
Fortaleza 0 x 0 Sport
FORTALEZA CLASSIFICADO (PÊNALTIS: 4 X 1)
Ceará 1 x 0 Vitória
CEARÁ CLASSIFICADO
Campeonato Italiano
Brescia 1 x 2 Parma
Genoa 0 x 3 Internazionale
Napoli 1 x 0 Sassuolo
Campeonato Português
Boavista 0 x 2 Rio Ave
Marítimo 3 x 3 Famalicao
Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se
sente feliz? Que ele cante louvores.
Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os
presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em
nome do Senhor.
E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. E se houver
cometido pecados, ele será perdoado. TIAGO 5:13-15

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Coluna Vip
Rosenira Alves

roseniraalves8@gmail.com

Ministério Público
proíbe reabertura das
praias de Imperatriz
O Ministério Público expediu
Recomendação ao Município
de Imperatriz para que seja dado
cumprimento às orientações e
normas da Organização Mundial
da Saúde (OMS), do Ministério
da Saúde e do Conselho Estadual
de Saúde antes da retirada das
medidas de distanciamento
social nas áreas de lazer do Rio
Tocantins. O documento é assinado
pelo titular da 5ª Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa

da Saúde em Imperatriz, Thiago
de Oliveira Costa Pires, e foi
motivado por conta de notícias
veiculadas na imprensa local de
que o Município está programando
a reabertura do espaço público no
período de veraneio.De acordo
com o promotor de justiça,
a reabertura das praias pode
ocasionar aglomerações, acúmulo
de pessoas e, por consequência,
aumento da transmissão do novo
coronavírus.

as ações sociais já
estão acontecendo na
periferia e zona rural
de forma gratuita, com
testagem de HIVSífilis-HCV-HBV;
aferição de pressão
arterial; consultas
com psicólogos e
nutricionistas e testes
de glicemia realizados
nas comunidades mais
carentes. São ações de
medicina preventiva
que ajudam a detectar
doenças silenciosas e a
salvar vidas.

O Villa do Vinho Bistrô acaba de lançar uma novidade para
tornar ainda mais especial o ato de brindar, em casa, com
total segurança e muito sabor e prazer.Trata-se do kit Mix
& Drinks, que possui três versões, à base de Aperol, Gin
ou Caipifruta, à escolha do cliente. O kit vem com todos
os ingredientes que devem ser misturados para preparar
uma dessas bebidas, com um toque exclusivo por conta das
especiarias das receitas exclusivas desenvolvidas pela equipe
de bartenders do restaurante sob o comando de Werther
Bandeira.

Werther Bandeira, da Villa do Vinho Bistrô

Volta às sulas

O Procurador - Geral de
Justica Eduardo Nicolau, disse
que o MPMA está atento aos
casos da segurança sanitária no
Estado

O plano para retorno das aulas na
rede pública de ensino de São Luís foi
apresentado aos promotores de justiça,
Paulo Avelar e Luciane Belo, pelo
secretário municipal da pasta, Moacir
Feitosa, na última quinta-feira,
durante reunião, na sede da Escola
Superior do MPMA, no Centro da
capital. A proposta é que a reabertura
seja iniciada pelas aulas do 8 e 9º anos
O secretário Moacyr Feitosa
do ensino fundamental a partir de
com os promotores Paulo
setembro, caso a situação da pandemia
Avelar e Luciane Belo
esteja sob controle.
Moacir Feitosa esclareceu, ainda,
que apesar de a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação (Semed)
traçar as diretrizes de reabertura para toda a rede municipal, a situação de
cada escola será avaliada de forma particula. Ficou acertado que a equipe
técnica do Ministério Público vai avaliar o documento e fazer as contribuições
para aperfeiçoar as diretrizes e garantir um retorno seguro para alunos e
professores.

Pagamento
delivery

PARCERIA CRUZ
VERMELHA E SINCS
Acaba de ser lançado
o cartão assistencial
Cruz Vermelha tv
SINCS. Uma forma
de promover saúde em
dose dupla, para quem
compra o cartão e para
quem é beneficiado
com a renda dessa
ação, revertida em
ações sociais de saúde
preventiva ofertadas
em comunidades
carentes da cidade.
Segundo Plínio Valério
Tuzzolo, Diretor
Geral do SINCS

Brindar é tradição

O Dir. do SINCS Plínio Tuzzolo, o Presidente da
Cruz Vermelha Maranhão Carlos Rangel e Paulo
Braid, Pres

Em tempos de distanciamento
social, o melhor é buscar
possibilidades de fazer tudo de
casa. E foi pensando nisso, que a
Equatorial Maranhão desenvolveu
o Pagamento Delivery, para que
você não precise se expor e nem
enfrentar filas.Para solicitar o
Pagamento Delivery, o cliente
deve ligar gratuitamente para o
0800 025 0116 e agendar a visita
do agente de relacionamento da
Equatorial Maranhão em sua
residência.O cliente pode pagar por
meio do cartão de débito ou crédito
bandeiras Visa, Master, Maestro,
Elo, American Express, cartao
do Bolsa Família e Hipercard,
parcelado em até 12x.

Executiva de Relacionamento com
o Cliente, Laíse Rabelo

A empresária Jacira Haikel,
do BLUE Tree Tower Hotel,
está se reinventando e diz
que em tempo de pandemia
o importante é dar a volta
por cima e assim, abriu para
a sociedade o Oito Bar, nos
jardins do elegante hotel da
praia do Calhau.
O seu
almoço
com sabor
de comida
caseira.
Atendemos
de segunda
a sextafeira e no
domingo
temos pratos especiais. Faça
seu pedido pelo whatsapp
98258-2136. Feijoada, galinha
caipira e frutos do mar.

Educação e Inovação: conceito de
outrora, olhares do agora
JEFFERSON COSTA
NOGUEIRA**
NÁDYA CHRISTINA
GUIMARÃES DUTRA***
A pandemia pela Covid-19 trouxe
para o mundo, junto às crises
sanitária e econômica, uma crise
educacional. A Unesco confirmou
que 1,5 bilhão de estudantes deixou
de frequentar as salas de aula,
situação que desafiou a política
educacional para a implementação
de rotinas que mitigassem as perdas
previstas ao aprendizado dos
alunos. Nesse cenário, as discussões
sobre inovação na educação foram
elevadas ou retomadas com maior
intensidade.
Assim, para uma reflexão mais
adequada sobre o tema, faz-se
necessário sublinhar pontos de
destaque do conceito de inovação.
Ele diz respeito, primordialmente,
a um fluxo de relações em favor de
um objetivo, para gerar resultados
sustentáveis. Tal dinâmica tem por
base uma mudança de cultura no trato
entre finalidades e problemas, onde
a inovação estimula, por diversos
meios, a desobstrução de questões
que impedem o alcance de algum
propósito. Ou seja, inovação, como
frequentemente se pensa, não diz
respeito apenas a tecnologias.
Com base em algumas literaturas
publicadas pela OCDE* (2005) e
por autores como Tidd, Bessand e
Pavit (2008), o conceito de inovação
comporta palavras como pessoas,
tecnologia, tempo, ideias e recursos
financeiros e estruturais. Seguindo
este norte, observamos que a
inovação abrange um ecossistema
que deve dialogar com realidades,
problemas e anseios, criando
pertencimento por partes dos
indivíduos que o integram com aquilo
que se almeja. Por isso, a inovação
também se relaciona ao engajamento,
à busca de conhecimento, ao
compartilhamento de ideias e à
compreensão comunitária.
No Brasil, com os desafios imposto
pela pandemia, muito se falou
sobre um atraso de inovação na
educação. Isso porque, a prática
do ensino não presencial indicou
o uso de tecnologia da informação
como meio estratégico para ampliar
as oportunidades de aprender no
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novo modo de ensinar. Junto a isso,
a desigualdade digital no país foi
atualizada em números exponenciais.
Nessa circunstância, contudo, reside
uma oportunidade de se aplicar
melhor o conceito de inovação
na perspectiva da educação, em
particular na educação básica
pública.
De fato, a tecnologia da informação
é, indubitavelmente, de suma
importância para a educação no
século XXI. Mas, o debate sobre
inovação tem uma colaboração
maior para área quando ele é
concebido como um potencial
para gerar conexões com vistas à
superação de problemas a partir
do engajamento das comunidades
escolares.
Num pretérito recente falou-se da
necessidade de se alterar o modelo
de ensino mudando o centro
do processo de aprendizagem
do professor para o estudante
(CHRISTENSE; HORN;
JOHNSON; 2012). Na ocasião, o
desafio consistiu em buscar formas
para garantir que toda a diversidade
presente nas salas de aula fosse
contemplada no planejamento
educacional e as metodologias de
ensino fossem pensadas para atender
as múltiplas formas de aprender. A
inovação, portanto, cumpriu o papel
de mobilizar esforços internos e
externos à escola para a superação
de várias questões que surgiram
em torno desse propósito. Essa
construção precisou considerar tanto
pessoas quanto tecnologia, tempo,
ideias e recursos disponíveis para
perseguir o novo naquele período.
Hoje, estes mesmos elementos
são pertinentes. Entretanto, ainda
é fundamental conceber que
inovar é entrar em uma dinâmica
de mudança de cultura e de
mindset, imprescindíveis diante da
transformação e dos intempéries
que atingem a sociedade de forma

esperada ou não, como é o caso da
pandemia pela Covid-19.
Os olhares de agora ainda carecem
de pensarmos a inovação na
educação de modo a fortalecer
o ecossistema de aprendizagem
escolar, que é o conjunto que
compreende a conexão entre os
diversos atores da comunidade,
garantindo um engajamento
autêntico em torno do objetivo de
formar cidadãos.
Sendo assim, a crise educacional
causada pela pandemia indicou que
a compreensão sobre o papel e o
resultado da inovação na área de
educação precisa ser amplificada.
Revisitar seu conceito é uma
oportunidade de desenvolver um
entendimento mais adequado acerca
das contribuições mobilizadas pela
cultura de inovação; tanto para
auxiliar na construção de soluções
para problemas históricos e atuais,
quanto para dar maior sentido e
significado humanitário à política
educacional.
Sem nunca diminuir os danos
causados por situações como
a pandemia, é salutar lembrar
que, como diz Leonardo Boff,
as crises trazem consigo alguma
oportunidade. E falar em
oportunidade é revelar que para
momentos como este gerarem
aprendizados dependerá de como
vemos, reagimos e quais elementos
utilizamos para tratarmos as
experiências que se impõem.
*OCDE - Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico
**Publicitário e Analista de
Comunicação da Empresa Maranhense
de Administração Portuária (EMAP)/
Porto do Itaqui.
***Pedagoga, Mestre em Educação
e Secretária Adjunta de Educação do
Maranhão.
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