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123.887
CASOS

112.059

conﬁrmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

PACIENTES

recuperados do novo
coronavírus no estado,
de acordo com boletim

272.997

TESTES

R$ 4,00

realizados em todo o
estado para conﬁrmar ou
não casos da Covid-19

Criminosos usam sites de vendas
para aplicar golpes na pandemia
Nesse período, total de ataques virtuais no país saltou de 14 mil para 105 mil, crescimento de 86%;
em julho, três moradores do bairro Ipase, em São Luís, foram vítimas desse tipo de crime.
CIDADES 5

Divulgação

Rede pública

Sorologia Covid-19

Professores
pedem
suspensão
de ano letivo
nas escolas

Mais de 1.000
amostras
já foram
analisadas
pelo Lacen

Em documento endereçado à população maranhense, os professores afirmam que ainda não é o momento de retornar, devido aos números da Covid-19. CIDADES 6

Inquérito, conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria
com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), avaliará o cenário
da pandemia no estado. GERAL 9

Alternativo

Esportes
Divulgação

Papão venceu o MAC por 2 a 1

Órgãos iniciam fiscalização de medidas sanitárias adotadas por escolas particulares na retomada das aulas presenciais
na capital maranhense, com o objetivo de checar se as determinações estão sendo cumpridas. CIDADES 6

Fotos/Twitter/Reuters

Pré-candidatos ainda
aguardam definição do TSE
sobre limite de gastos de
campanha. POLÍTICA 3

Dezenas de
mortos e
feridos em
explosão em
Beirute
A forte explosão ocorreu na área portuária, perto do centro de Beirute, e
causou ondas de choque pela capital libanesa, quebrando vidros em
casas e edifícios. O MUNDO 8

23°C
MIN

TWITTER: @oestadoma

33°C
MAX

Violência

Adolescente
é executado
por facção
em São José
de Ribamar
Momento da explosão na área portuária de Beirute, que causou mortes e destruição

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

MARÉ BAIXA
02h02 0.8m
14h23 0.6m

FACEBOOK: /jornaloestadoma

MARÉ ALTA
08h14 5.7m
20h42 5.5m

-0,57%
MOEDA COTADA EM

R$ 5,28

-0,48%
MOEDA COTADA EM

R$ 6,22
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GERAL 9

Exposição
“Mother”,
em cartaz na
galeria Márcia
Sandes
PÁGINA 10

COTAÇÕES

Uema aprova
calendário
de aplicação
de provas do
PAES/2021

Líbano

TÁBUA
DE MARÉS

PÁGINA 7

Ensino superior

INSTAGRAM/

Escolas particulares são fiscalizadas

TEMPO/MA

Moto Club
avança e
o MAC é
rebaixado
pela 2ª vez
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Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/489479

3215-5055 (Central do Assinante)
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ALTERNATIVO

Exposição “MOTHER”
em cartaz na galeria
Márcia Sandes
Mostra do fotógrafo Marcelo Cunha traz uma narrativa sobre os
diferentes aspectos da maternidade; processo artístico conta com
personagens reais vivendo o cotidiano com seus filhos
Fotos/Divulgação/Marcelo Cunha

Programação
02h00 - Palavra Amiga com
Bp. Edir Macedo
03h00 - Programação
Universal URD

TV MIRANTE (GLOBO) CANAL 10

04h00 Hora Um
06h00 Bom Dia Mirante
08h30 Bom Dia Brasil
10h00 Encontro com Fátima
Bernardes
12h00 JMTV- 1ª Edição
13h00 Globo Esporte
13h25 Jornal Hoje
14h56 Sessao Da Tarde - A
Feiticeira
16h49 Vale a Pena Ver de
Novo - Êta Mundo
Bom!
17h32 Malhação - Viva a
Diferença
18h00 Novo Mundo
18h37 JMTV- 2ª Edição
19h07 Totalmente Demais
20h00 Jornal Nacional
20h35 Fina Estampa
21h30 Futebol
23h30 Jornal da Globo
00h24 Conversa com Bial
01h03 Máquina Mortífera
01h49 Corujão I - Oliver
Twist
Planeta - A Taça Do
Mund NossaLouco
04h00 Encerramento

TV BRASIL- CANAL 2

Fotógrafo Marcelo Cunha retratou mulheres em seu cotidiano com a maternidade; “Mother: maternos semblantes” reúne seis quadros de fotografia

I

nspirado na maternidade e na figura da
mãe jovem, o fotógrafo Marcelo Cunha
apresenta a exposição “Mother: Maternos
Semblantes”, em mostra no Espaço de
Artes Márcia Sandes, na Procuradoria Geral de
Justiça, Calhau. Ao todo, são seis quadros de fotografias que utilizam um conceito orgânico e
sem manipulação digital.
Por meio de cada uma das imagens, Marcelo
Cunha cria uma narrativa revelando particularidades da mãe, usando os efeitos de luz e edição. “Cada título das obras tem um fragmento
para o que aquela pessoa representa para além
da figura de mãe. Tem foto que mostra mais o
mistério, um certo cansaço ou a juventude dela.
O mais importante é o que for explorado do

semblante da modelo”, relata.
O fotógrafo conta que, no seu trabalho, não
costuma contratar modelos profissionais.
“Gosto de contratar ‘pessoas reais’. Pessoas que
estão ali, em seus cotidianos, e que mostram
algum aspecto interessante onde eu possa
abordar sensações ou emoções específicas.
Nesse caso foram emoções dentro da maternidade”, afirma.

Ensaios
Segundo o artista, formado em Belas Artes pela Universidade de Fortaleza (Unifor), a intimidade criada com as pessoas durante os ensaios lhe traz grandes possibilidades criativas.
“Há alguns ensaios que demoram muitas ho-

ras e geralmente eu converso muito com a pessoa. Vamos nos conhecendo e a gente faz essa
troca, que me traz sensações e intuições criativas que eu vou abordando no decorrer do ensaio”, conclui.
Marcelo também relatou a escassez de galerias para exposições físicas de fotografias em
São Luís e a dificuldade que o gênero enfrenta
para ser considerado obra de arte. Por fim agradeceu espaço cedido pelo Ministério Público
para mostrar seu trabalho.
Todos os quadros da exposição “Mother”
estão disponíveis para venda e o preço varia
de R$ 3 mil a R$ 5 mil. O contato pode ser
feito pelo perfil do artista no Instagram
(@_marcelocunha_).

04h00 Hora Um
06h00 Bom Dia Mirante
08h30 Bom Dia Brasil
10h00 Encontro com Fátima
Bernardes
12h00 JMTV- 1ª Edição
13h25 Jornal Hoje
14h56 Sessão da Tarde Mamãe Operação Balada
16h38 Vale a Pena Ver de
Novo - Êta Mundo Bom!
17h58 Malhação - Viva a
Diferença
18h29 Novo Mundo
19h06 JMTV- 2ª Edição
19h36 Totalmente Demais
20h30 Jornal Nacional
21h39 Fina Estampa
22h40 Mestre do Sabor
00h00 The Good Doctor: O
Bom Doutor
00h43 Jornal da Globo
01h38 Conversa com Bial
02h22 Homeland - Segurança
Nacional
02h56 Corujão I - Resident
Evil 2: Apocalipse

20h30- Fique Ligado
21h15- Gaby Estrella
21h45- Verão TV Brasil

Fé

Nesta quarta-feira, dia 5, Pedro Bial entrevista Gilberto Gil,
uma das figuras mais prestigiadas da cultura brasileira. O
cantor e o apresentador engatam uma conversa que vai além da
música, com reflexões sobre fé e vida em época de isolamento
social. Na entrevista, Gilberto Gil também comenta sobre
alguns momentos de sua trajetória profissional, as lembranças
afetivas, além de racismo e família.
A conversa de Pedro Bial e Gilberto Gil começa com uma
lembrança repleta de empatia. Logo no início da pandemia, em
abril, o cantor e sua neta Flor, filha de Bela Gil, emocionaram a
todos quando interpretaram a canção italiana ‘Volare’, em um
gesto de solidariedade à Itália, que, na época, era epicentro do
novo coronavírus. Muito ligado à família, Gil aproveita a
recordação e as imagens mostradas no programa para comentar o talento da herdeira e quando percebeu a sua veia artística: “Há uns três ou
quatro anos”. E ainda: “A chamei para o palco assim que pude. Logo nas primeiras apresentações ficou muito claro o carisma suave que ela tem, a
afinação e tudo mais. A repercussão positiva começou a aparecer e ela foi se animando”. Com direção artística de Mônica Almeida, o ‘Conversa
com Bial’ vai a ao ar de segunda a sexta-feira, após o 'Jornal da Globo'.

HORÓSCOPO
ÁRIES (21/3 a 20/4)

TOURO (21/4 a 20/5)

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Uma notícia boa o deixa
motivado, contudo o céu pede
que analise documentos com
foco em regras. É preciso estar
alinhado a ideias, projetos e
amizades.

Há boas soluções financeiras e
oportunidades positivas para
firmar projetos profissionais. O
céu, porém, pede que você avalie
regras contratuais.

Você se sente motivado a
impulsionar os projetos,
contudo será necessário avaliar
os investimentos. Tenha
atenção com os exageros.

A notícia é boa e lhe favorece,
deixando em destaque embates
com uma outra pessoa. É
importante levar em
consideração documentações ou
regras.

LEÂO (23/7 a 22/8)

VIRGEM (23/8 a 22/9)

LIBRA. (23/9 a 22/10)

ESCORPIÃO. (23/10 a 21/11)

A troca é positiva, contudo
ainda existem situações que
afetam a relação. Ambos
precisam ampliar o campo de
visão e agir com ética e
sabedoria.

Você vem passando por
transformações profundas e
está sentindo a necessidade de
examinar o modo como deve
atuar.

O namoro e a manifestação de
carinho ficam em destaque,
contudo as transformações são
fortes e exigem de ambos uma
nova conexão.

É um bom dia para manifestar
afeto com pessoas próximas,
principalmente com familiares,
ou para fazer investimentos
destinados à casa.

SAGITÁRIO. (22/11 a 21/12)

CAPRICÓRNIO. (22/12 a 20/01)

AQUÁRIO. (21/1 a 19/2)

PEIXES. (20/2 a 20/3)

Você está mais aberto a novas
possibilidades, mas será levado a
analisar com profundidade os
sentimentos e a tomar uma
decisão com sabedoria.

É um período importante para
analisar os investimentos e criar
novas oportunidades
profissionais. A autoestima é um
fator essencial para interagir com
novas possibilidades.

É um período importante para
renovar as relações e também se
afastar de algumas pessoas. A
família e a relação são
impactadas pelas transformações
que acontecem.

Você se sente agitado e ansioso
para tomar decisões que tocam
os investimentos e pedem de
você atenção a exageros e
excessos.

TV DIFUSORA- Canal 4
06h00 - Primeiro Impacto
10h30 - Bom Dia e Cia
15h15 - Triturando
16h30 - Casos de Família
17h30 - O Que a Vida me
Roubou
18h15 - Quando Me Apaixono
19h00 - Betty a Feia em Nova
York
19h45 - SBT Brasil
20h25 - Roda a Roda Jequiti
20h50 - Chiquititas
21h30 - Cúmplices de um
Resgate
22h15 - Programa do Ratinho
23h15 - A Praça é Nossa
00h45 - The Noite com Danilo
Gentili
01h45 - Operação Mesquita
02h15 - Triturando
04h00 - Primeiro Impacto

TV CIDADE - RECORD
CANAL 6
05h00 - Balanço Geral Manhã
07h00 - Programação Local
08h45 - Fala Brasil
10h00 - Hoje em Dia
11h45 - Jornal da Record
11h50- Programação Local
15h15 - A Escrava Isaura
16h00 - Os Mutantes Caminhos do Coração
16h40 - Jornal da Record
16h45 - Cidade Alerta
17h55 - Jornal da Record
18h00- Cidade Alerta
19h45 - Jornal da Record
20h45 - Novela Apocalipse 21h30 - Novela Jesus
22h30 - Super Tela
00h30 - Jornal da Record
00h45 - Inteligência e Fé

01h15-Programação
Universal

TV SÃO LUÍS (REDE TV)
CANAL 8
05h00 -Igreja Internacional
da Graça de Deus
08h30 -Te Peguei
09h30 -Você na TV
11h30 -Bola Dividida
12h00 -Igreja Universal do
Reino de Deus
15h00 -A Tarde é Sua
17h00 -Igreja da Graça
Nosso Programa
18h00 -Te Peguei
18h40 -Muito Show
19h45 -TV Fama
20h25 -Momento da Sorte
20h35 -TV Fama
Continuação
21h20 -Igreja Internacional
da Graça de Deus.
22h20 -RedeTV News
23h05 -Luciana By Night
00h10 -Leitura Dinâmica
00h30 -Programa Amaury Jr
01h30 -Igreja Universal do
Reino de Deus.
03h00 -Igreja da Graça no
Seu Lar

TV GUARÁ- RECORD NEWS CANAL 23
06h30 Nosso Tempo
07h00 Record News Rural reprise
07h15 Boletins Comerciais
(OPEC )
07h30 RN Séries
08h15 Record News Rural reprise
08h30 Alerta Brasil
10h00 Fala Brasil RecordTV
11h00 Hora News - ao vivo
(Aaraquara )
12h00 ESPORTE GUARÁ
13h00 VOZ DAS RUAS (VDR)
14h00 Nosso Tempo
14h30 Em Busca do Amor
15h00 Balanço Geral RecordTV
16h30 Hora News - ao vivo
(SWK - SP )
17h45 Record News Rural
18h00 RONDA 23
18h30 JORNAL DA GUARÁ
19h15 OS ANALISTAS
20h00 RN Séries
20h30 Eco Record News
21h00 JR News Herodoto ao vivo
22h00 Zapping
22h30 Jornal da Record RecordTV
23h30 Nação dos 138

REDE VIDA /CANAL 26
05h30-Mãe Maria
05h50 -O Terço Bizantino
06h00- Santo Terço dos
Filhos do Pai Eterno
06h30- Encontro com Cristo
06h45- Palavra do Arcebispo
06h55- Missa no Santuário
Divino Pai Eterno
07h45- Novena das Mãos
Ensanguentadas de Jesus
10h45- JCTV
12h30- Vida Melhor
15h00- Missa Hora da Família
17h30- Encontro com Cristo
17h50- Terço Bizantino
18h00- O Santo Terço
18h30 -JCTV
19h00 -Missa Do Santuário
Da Vida
20h00 -Filhos Do Pai Eterno
20h30 -RedeVida Tamojunto
22h00 -Silvio Brito Em
Família
23h00- Jornal da Vida
23h30 - MIssa do Santuário
da Vida
23h59 -Conta Comigo

O Estado do Maranhão São Luís, 5 de agosto de 2020. Quarta-feira

ph@mirante.com.br
@holandaph

ALTERNATIVO

Mudança
de canais
na TVN

Augusto Diniz não perde tempo e está sempre
dinamizando a programação da TVN. O canal 74
VH1 Megahits, por exemplo, foi substituído, na
última segunda-feira, pelo canal MTV Live HD.
Com uma programação de 24 horas ininterruptas

11

de música e entretenimento, o canal MTV Live
HD conta com a transmissão de shows
internacionais, além de bastidores e curiosidades
de tudo o que rola nas apresentações dos maiores
artistas de todo o mundo.

Divulgação

Consumo em
baixa

Cidinho nos 166 anos da ACM
A Associação Comercial do Maranhão abre a
temporada de festividades em comemoração aos
seus 166 anos, apresentando ao público uma
palestra especial com o neurocoach e professor
Cidinho Marques, que abordará o tema “O Poder da
Felicidade”. Em tempos de tantas incertezas que a
pandemia trouxe é possível ser feliz? Cidinho Marques
abordará questões que poderão ajudar o público a refletir
sobre a gestão de sentimentos em meio a tantos desafios e
como descobrir e gerar a felicidade.

Nem mesmo a proximidade do Dia
dos Pais foi suficiente para elevar a
predisposição do consumidor sãoluisense para ir às compras.
Esse é o resultado apontado pelo
levantamento de intenção de consumo
das famílias de São Luís, realizado pela
Fecomércio-MA no mês de julho, que
apresenta uma redução de -51,2% na
intenção de consumo em relação ao
mesmo período do ano passado.
Foi avaliada a percepção dos
consumidores em relação a sete
indicadores que influenciam na decisão
e na capacidade de consumo atual e
futura. Na passagem de junho para
julho, cinco desses indicadores
apresentaram variação negativa,
refletindo em um aumento do
pessimismo do consumidor.
Com isso, a Fecomércio avalia que,
embora o comércio já tenha reaberto as
portas em São Luís, o setor tende ainda
a sentir os impactos negativos da
pandemia na data comemorativa do
Dia dos Pais.

Importância do autocuidado
No assunto: a palestra acontece logo mais às 20h, e será
transmitida nas plataformas digitais da ACM, as redes
sociais Facebook e Instagram e ainda no canal do Youtube
da entidade. Cidinho Marques, que sempre lotou auditórios
com palestras que ressaltam a importância do autocuidado
e equilíbrio de emoções, é Pedagogo e possui um currículo
invejável de cursos de graduação e pós-graduação.

Cristiano projeta ano diferenciado
De acordo com o presidente da Associação Comercial,
Cristiano Barroso Fernandes, que também atua nos grupos
Atlântica, Internacional Marítima e na Promo 3 Eventos, a
entidade fará neste ano uma programação totalmente
diferenciada. Devido ao período de isolamento social, a
Casa festejará com seus associados, diretoria, entidades
parceiras e público em geral através das telas dos
computadores ou celulares.

Live literária
O jovem escritor e advogado Daniel
Blume se prepara para lançar no
próximo dia 13, seu mais novo livro,
“Delações”, em evento literário online
internacional. Essa obra vem completar
o acervo poético de Blume, que já
publicou os livros de poemas inicial,
penal e resposta ao terno.
Para manter-se em sintonia com os
tempos atuais que pedem isolamento
social, Blume trocará as tradicionais e
bem prestigiadas noites de autógrafos
que sempre marcaram os lançamentos
de seus livros, por um programa
literário à altura, e não menos
interessante.
O autor realiza uma live de
lançamento de Delações, às 18h do dia
13 de agosto com transmissão
simultânea para Portugal (22h) e Suíça
(23h), com mediação de Janini Rosa.
Para acompanhar a live, basta
acessar os perfis do instagram do autor
@danielblume_ ou da editora
@helvetia_editions.

UCIANO Gomes era a cara da felicidade na noite de Lua Cheia deste mês de agosto reunido com os filhos
Rafaela, Giovanna e Leonardo. Embalado por músicas como “Au Clair de lune d’août”, Luciano não
dispensou um bom vinho tinto escolhido entre os rótulos poderosos de sua adega climatizada

L

À guisa de prefácio
O livro mereceu um comentário
critico dos mais positivos do poeta e
acadêmicos (da AML) Félix Alberto Lima
que, à guisa de prefácio afirma que
Delações tem “tem asas, bossas, bagagens
e expõe um poeta agora sentado no
mundo. O chão da aldeia, os personagens
desnudos, os corpos cambaleantes, a
tinta dos bardos e as paisagens possíveis
formam esse caleidoscópio fronteiriço na
obra do autor”.
E adianta: “não espere aqui um
poeta de terno e gravata com o
meticuloso hábito de escrever versos
nos finais de tarde, depois do
expediente. Blume desata de vez o nó
da circunspecção e joga-se por inteiro
na desordem da poesia, como o
intrépido equilibrista de um circo sem
lona, sem redes de proteção”.

BNB e diretores
Esta semana tomaram posse dois
novos diretores do Banco do Nordeste:
Bruno Ricardo Pena de Sousa assumiu a
Diretoria de Planejamento, e Hailton
José Fortes é o novo diretor Financeiro e
de Crédito. Eleitos pelo Conselho de
Administração do BNB, ambos são
funcionários de carreira da Instituição.
Hailton José Fortes foi,
recentemente, Superintendente
Estadual do BNB no Maranhão.
Dado lamentável e que mostra o
atual desprestígio do nosso Estado:
nunca mais um maranhense teve vez
na diretoria do BNB.

A Academia Maranhense de Letras
perdeu ontem dois de seus imortais
emblemáticos: o ex-presidente do
Tribunal de Justiça do Estado e
historiador Milson Coutinho, e o
ensaísta Waldemiro Viana. Há algum
tempo eles lutavam contra um câncer, e
agora perderam a batalha.
Milson e Waldemiro eram duas
figuras muito queridas em nossa
sociedade e muito respeitadas nos
meios intelectuais. Dois grandes amigos
que deixam uma enorme lacuna na
vida de São Luís.
Dica para os artistas plásticos: estão
abertas desde o dia 3, as inscrições para
o Concurso de Fotografia promovido
pelo Fórum Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio,

coordenado pelo Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos do
Ministério Público do Maranhão.
A TIM acaba de inaugurar mais
uma loja parceira em São Luís,
localizada no Tropical Shopping. A
unidade ocupa uma área de 50 m² e
conta com uma equipe formada por
sete profissionais. A nova loja
pertence ao grupo Parceiro Celular &
Cia, responsável pela operação de
sete pontos de venda, sendo dois
localizados nesta capital.
Emmanuel Márcio Barbosa e Alípio
Moraes iniciaram a semana em São
Paulo, sentados à mesa de negociação
com a produtora Marlene Mattos,
discutindo projetos que pretendem
implementar no Maranhão.

Por falar em Márcio Barbosa, ele
está preparando um menu dos deuses
para marcar presença no Dia dos Pais
com o seu competente atendimento
delivery. As sugestões são de dar água
na boca.
O médico José Aparecido Valadão
acaba de adquirir uma grande área no
município de Loreto, na divisa com
Balsas, para montar um grande negócio
agropecuário. Criar gado é a nova
paixão do famoso cirurgião bariátrico.
Aos poucos, alguns rostos
conhecidos da cidade começam a ser
vistos circulando nos lugares mais
movimentados. Anteontem, o
empresário Luiz Carlos Cantanhede
Fernandes foi visto fazendo compras
em supermercado.

Exposição “Mother”
O fotógrafo Marcelo Cunha está apresentando no
Espaço de Artes Márcia Sandes, na Procuradoria Geral de
Justiça, Calhau, uma exposição inspirada na maternidade e
na figura da mãe jovem. Trata-se de “Mother: Maternos
Semblantes”, reunindo seis quadros de fotografias que
utilizam um conceito orgânico e sem manipulação digital.
Por meio de cada uma das imagens, Marcelo cria uma
narrativa revelando particularidades da mãe, usando os
efeitos de luz e edição.

Um castelo em cacos
Cansado das travessuras dos filhos trancados em casa
pela pandemia? Sair, pode ser pior. Duas crianças que
corriam uma atrás da outra quebraram, sem querer, um
castelo de vidro, feito com 30 mil peças, em um museu de
Xangai. A obra é – ou era – avaliada em R$ 330 mil. O artista
espanhol Miguel Arribas, autor da escultura, acha que tem
conserto. Prometeu viajar à China para tentar refazer o
estrago, assim que a covid-19 deixar. Não há o que não haja.

Diálogo com famílias
Planejamento, consultoria de renomados especialistas,
foco na máxima segurança e um diálogo próximo e
permanente com as famílias são as medidas do Colégio
Dom Bosco na retomada das aulas presenciais. Com o título
“Avaliação do Ensino Remoto e Retomada do Ensino
Presencial: Desafios e Oportunidades” foi promovido o
encontro virtual com as famílias dos alunos.

Esclarecimentos necessários

AOS POUCOS a
confraria liderada
pelo empresário
José Water
Maciel vai
ganhando corpo e
reunindo os
tradicionais
frequentadores
do grupo. O
último encontro
foi na quintafeira passada, o
Rio Poty Hotel. E
são vistos com Zé
Walter, José
Ahirton Lopes,
Armando Ferreira
e Luis Campos
Paes

O objetivo do evento, com apresentações da Diretora
Pedagógica do Dom Bosco, Profa. Dra. Raíssa Murad; do
educador Mozart Ramos, membro do Conselho Nacional
de Educação e Membro do Conselho de Administração do
Grupo Dom Bosco; e da médica infectologista Dra. Giselle
Boumann (Hospitais UDI, Carlos Macieira e Nina
Rodrigues), foi prestar todos os esclarecimentos necessários
aos pais e apresentar as ações pedagógicas e de
biossegurança planejadas para o retorno das aulas
presenciais na escola.

Capital ambiental da Ilha
De março a julho deste ano, a cidade de São Luís
registrou um aumento de 15% do número de empresas que
investiram na gestão de seus resíduos infectocontaminantes. Dados da Maxtec Serviços Gerais e
Manutenção Industrial Eireli, os clientes privados cresceram
mais de 15% nos cinco primeiros meses da pandemia do
coronavírus. São postos de combustíveis, clínicas médicas,
odontológicas e veterinárias. Em comum, a preocupação de
cuidar das pessoas e do meio ambiente.

Para escrever na pedra:
“As pessoas lhe pedem críticas, mas elas somente
querem elogios”. De W. Somerset Maugham.

RÁPIDAS
“Por que uma pessoa de
50 e poucos anos tem
que ser só avó se ela
quer ser mãe, se ela tem
um novo casamento?
Pode tudo o que você
quiser. Eu congelei
alguns óvulos, uns que
sobraram ali, vamos ver.
Jarbas é animado [para
isso] desde o primeiro
ano, eu que estou
protelando”
CLÁUDIA RAIA, atriz
Sobre o desejo de ser mãe novamente

Diretor revela se os brinquedos são
imortais no universo de “Toy Story”
Fotos/ Divulgação

O diretor de "Toy Story 3", Lee Unkrich, tirou
uma dúvida que pairava na cabeça de muitos
fãs da franquia ao longo dos anos. Ele disse
que Woody, Buzz e outros brinquedos podem
realmente morrer no universo “Toy Story”.
Em uma das histórias mais populares da
Pixar, os brinquedos ganham vida quando os
humanos não estão no mesmo ambiente. No
entanto, nunca ficou claro se eles são
imortais. Unkrich entrou no tema ao
responder uma mensagem de um fã no
Twitter. "Eles vivem enquanto existirem. Mas
se eles fossem totalmente destruídos?
Digamos, em um incinerador? Fim de jogo",
esclareceu o diretor. O primeiro filme da franquia "Toy Story" foi lançado em 1995. Já a quarta e última produção
saiu em 2019. Até o momento, não há informações sobre uma sequência da história da Pixar.

Órgãos iniciam ﬁscalização
de medidas sanitárias
adotadas por escolas
particulares na retomada
das aulas presenciais
cidade@mirante.com.br
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Pandemia: criminosos usam sites
de vendas para aplicar golpes
Esse tipo de compra, venda e troca de produtos por meio da internet, segundo a polícia, não proporciona
total segurança; é necessário cuidados redobrados quando for encontrar compradores ou vendedores
ma situação que acendeu o sinal de alerta
durante esse período
de pandemia da Covid19 é a que criminosos estão utilizando site de ofertas para realizarem assaltos, e aproveitando do
interesse por assuntos ligados ao
surto para fazer disso uma isca
para atrair vítimas. Entre os meses
de março e abril deste ano, o total
de ataques virtuais no país saltou
de 14 mil para 105 mil, ou seja,
um registro de crescimento de
mais de 86%.
Somente em julho, pelos
menos, três moradores do bairro
Ipase foram vítimas desse tipo de
crime. Os bandidos anunciaram
ofertas de celulares em um site de
venda livre, a um preço abaixo do
mercado, e quando a vítima chegou ao local combinado acabou
sendo assaltada.
A professora Ana Célia Gomes,
de 34 anos, teve ainda um susto
maior devido os bandidos terem
ido até a sua residência e fizeram
um verdadeiro ‘raspa’ no local.
“Olhei o anúncio no site de venda
e tive a inocência de marcar com
os bandidos na minha casa. Acabei passando por um verdadeiro
sufoco”, contou a vítima.
Outra vítima foi Manoel Ferreira, de 36 anos. Ele disse que
olhou um anúncio de um celular
no site de venda, chegou a fazer o
depósito do valor da compra em
uma conta bancária, mas, mesmo
assim foi assaltado, quando foi
buscar o aparelho em um local
próximo a sua residência.

U

Mais ocorrências
Ainda neste ano, um policial militar contou que sua residência
foi posta à venda por criminosos
na internet. “Eu olhei o anúncio
da venda da minha casa no site
e ainda tinha a foto. Ainda entrei

Reprodução/ câmera de segurança

em contato, por meio do telefone, com o bandido, mas não
consegui efetuar a prisão dele.
Tive de registrar a ocorrência na
delegacia responsável para investigar esse tipo de crime”, explicou o militar.
Uma golpista usou nome e
transferência bancária falsa para
enganar a vítima. A polícia informou que a vítima anunciou em
um site de venda um cordão de
ouro e a golpista fechou o negócio via WhatsApp, usando nome
falso. A criminosa foi até o serviço
da vítima, apresentou um comprovante de transferência bancá-

Vítima chegou ao
local combinado e
acabou assaltada
ria falso e levou o produto. Somente depois, a vítima percebeu
que tinha caído em um golpe.
Os golpistas também estão utilizando a internet para pedir ajuda
para vítimas da Covid-19. Uma
das vítimas desse golpe foi Antônio Silva, de 45 anos. Ele disse que
olhou uma campanha de arrecadação de alimento e dinheiro destinada a pacientes da Covid, em
um determinado site, doou dinheiro e quando ligou para o número do telefone que aparecia na
internet, deu como inexistente.
Para a polícia, esse tipo de compra, venda e troca de produtos utilizando a internet, geralmente não
proporciona total segurança, principalmente no momento do pagamento e da entrega do produto.
As pessoas devem ter atenção redobrada na hora de fazer a negociação, para não ter prejuízo econômico e também para manter
sua integridade física. 

CÂMERA
de segurança
registrou os
criminosos
saindo de casa no
bairro Ipase, após
assalto

ATENÇÃO
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) apresentou dicas para evitar que as pessoas caiam no golpe do WhatsApp em que o
golpista passa pelo amigo da vítima pedindo dinheiro.
Avise: informe imediatamente aos seus contatos o que está acontecendo, se possível dando a notícia nos grupos e também
individualmente para garantir a leitura. Caso utilize redes sociais publique o fato para que a informação alcance uma um
maior número possível de pessoas;
Denuncie: denuncie o perfil fraudulento no próprio aplicativo (Abra o Whatsapp —-clique no perfil do infrator——–clique em
denunciar contato). Solicite aos seus contatos que façam o mesmo, pois com um grande número de denúncias o bloqueio se
dará de forma automática pelo sistema;
Registre: faça o boletim de ocorrência criminal na delegacia mais próxima ou através do site:
https://delegaciaonline.ssp.ma.gov.br;
Acesse: acesse o seu correio eletrônico pessoal e denuncie o perfil do criminoso;
Procure: vá até uma unidade da Polícia Civil para investigar o caso.

Moradores do bairro Turu se
queixam de festas clandestinas
Segundo os denunciantes, mesmo com a pandemia da Covid-19, o local permanece com festas, som
alto e aglomeração; caso já foi parar na Justiça, mas até agora nada foi feito para resolver a questão
Divulgação

Devido a pandemia da Covid-9,
como uma das medidas para a evitar a propagação da doença, festas
e aglomerações foram proibidas no
estado do Maranhão. Contudo,
nem todos estão seguindo a medida. Moradores do bairro Turu, na
ilha de São Luís, reclamam de constantes festas que vem acontecendo
em terreno da área. De acordo com
eles, mesmo após denúncias, as
festas continuaram acontecendo.
Segundo relatos, as festas, que
acontecem constantemente, apenas pararam temporariamente durante o lockdown, porém, com a
reabertura gradual dos serviços, o
local voltou a ser ponto de aglomeração e preocupação para vizinhos. Moradores, que preferiram
não ser identificados, contam que
a rua se tornou cenário de brigas,
consumo de álcool e drogas, e até
de relações sexuais explicitas.
Um dos moradores, que preferiu se manter no anonimato, relatou que mesmo com denúncias, inclusive durante a pandemia, as

Durante as noites dos fins de semana, espaço fica lotado, em festas

festas continuaram e os vizinhos se
tornaram alvo de ameaças. “Já quebraram meu portão. Tive de contratar um segurança, pois os locadores da casa são orientados a
bater na minha porta e quando re-

clamamos sobre o som alto, muitas vezes, eles gritam no microfone
que quem está incomodado que
tape os próprios ouvidos”, contou.
Carros de som, DJs, shows, e caminhões de bebidas são apenas al-

gumas das coisas que os moradores da Rua Nossa Senhora da Vitória, do bairro Turu, precisam lidar
todos os fins de semana. Apesar dos
proprietários não morarem no
local, a casa, que de acordo com os
vizinhos está disponível em um site
de compras, vendas e aluguel, é locada aos fins de semana para eventos. De acordo ainda com vizinhos,
o local não possui estrutura adequadas de segurança, ou documentos que permitem a organização de eventos no local.
A residência é vizinha de uma
casa em que moram dois idosos,
sendo um cadeirante, e de outra família com crianças, e uma idosa
com depressão. Para esses moradores, as brigas e som alto, com músicas de teor sexual e apologia às
drogas, dificulta ainda mais os cuidados que esses vizinhos precisam
ter com sua saúde.
“Já aconteceu de o meu filho,
que é asmático, ter uma crise respiratória e não conseguirmos retirar o carro da garagem para levá-

lo para o hospital, pois havia carros e pessoas bloqueando o portão. Fomos até a festa pedir que retirassem o carro, mas ninguém fez
nada. Precisamos pedir um carro
de aplicativo para levar meu filho
ao hospital”, relatou um dos vizinhos.
Grandes festas
Em imagens apresentadas pelos
moradores, é possível ver paredões
de som, pessoas juntas, sem máscara, carros espalhados pela rua bloqueando a garagem, e venda de
pulseiras para a entrada no lugar.
“O som é tão alto que alguns moradores tiveram que retirar os alarmes dos carros, pois eles disparavam com o barulho”, continuou.
Para tentar solucionar o problema, os moradores relatam ter
entrado em contato com os proprietários da casa e realizaram um
abaixo-assinado pedindo a moderação das festas. Como não
conseguiram resultados, os moradores foram para a Justiça. “Fomos
para a delegacia do Parque Vitória
e lá nos mandaram para a delegacia do Turu e de lá para a delegacia do Bequimão, onde nos informaram que apenas a Secretaria do
Meio Ambiente resolveria nossa
situação. No local, fomos orientados a procurar a Delegacia do
Idoso e a Delegacia de costumes.
Por fim, o boletim foi registrado,
porém o processo já tem oito

meses e as festas continuam”, relataram.
Em nota, a Polícia Civil no Maranhão informou que a fiscalização de festas é feita pelas forças de
segurança (Bombeiros, Polícia
Civil, Polícia Militar) Vigilância Sanitária e Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Naturais. A Delegacia de Costumes informou que está tentando localizar o proprietário da residência
para dar continuidade a ação.
Vizinhos ainda contaram que
no último fim de semana (31 a 2)
ocorreram festas com mais de 12
horas de duração e até barulhos
de tiro pode ser escutado, vindo
do local. “A festa começou as 10h
do sábado e apenas acabou às 8h
do dia seguinte. Até tiro para o
alto teve. Nós informamos que
essas festas são proibidas durante
a pandemia, mas continuou
mesmo assim. Ligamos para o
Disk Denúncia e o 190, mas não
se resolveu. Normalmente,
quando a polícia vem eles abaixam o som e logo depois aumentam de novo”, relataram os vizinhos.
De acordo também com moradores, durante a última festa que
ocorreu no local, após denúncias,
duas viaturas foram até a casa para
fiscalizar a festa clandestina, e teria
sido constatado que o responsável
por ela era um policial, de identidade não foi revelada.
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Órgãos fazem inspeção
de medidas sanitárias
em escolas particulares
Intenção é checar se as determinações estão sendo cumpridas na volta
as aulas desse setor; MPMA deve fazer audiência para discutir situação
Divulgação

A

Superintendência de Vigilância Sanitária estadual (Suvisa) deu início
às fiscalizações em escolas particulares, para garantir o
cumprimento das medidas sanitárias e de distanciamento. As ações
iniciaram na última segunda-feira
(3), quando as aulas foram retomadas, e contaram com o apoio do
Procon, Vigilância Sanitária do Município de São Luís e dos bombeiros civis.
O objetivo é garantir que as
instituições de ensino cumpram
os protocolos sanitários para a
segurança de alunos e profissionais. O diretor de Fiscalização, Carlos Eduardo Garcia,
falou sobre o trabalho de inspeção nas unidades de ensino da
rede privada.
"A ação conjunta é uma determinação do Governo do Estado para fiscalização desses ambientes, dessas instituições de
ensino, que estão retomando as
atividades", afirmou. "A verificação das situações específicas de
cumprimento dos protocolos sanitários é importante neste período para que garanta a saúde
dos alunos e dos profissionais",
justificou.

Fiscalização teve início nesta segunda-feira, 3, em escolas que já retomaram o ano letivo de forma presencial

Medidas sanitárias
As medidas sanitárias impostas para
o retorno das aulas são o uso obrigatório de máscaras, a suspensão
do recreio, aferição de temperatura
dos alunos e colaboradores.
As escolas devem criar também
um protocolo de segurança sanitária, estabelecer horários diferenciados de entrada e saída, orientar
sobre uso das máscaras, realizar a
divisão das turmas, manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro

entre os estudantes, proibir o uso
coletivo de bebedouros, distribuir
álcool em gel, instalar reservatórios com o produto em suas dependências, além de escalar dias
para as aulas presenciais.
MP fará audiência
As Promotorias de Justiça de Defesa da Educação de São Luís estão
articulando a realização de uma
audiência virtual, em data ainda a
ser definida, para discutir questões

relacionadas à retomada das aulas
presenciais nas escolas da rede privada da capital, iniciada nesta segunda-feira (3).
Da reunião devem participar,
além das Promotorias da Educação, promotores de justiça que
atuam nas áreas do Consumidor e
Saúde, as Secretarias de Estado da
Saúde e Educação, Conselho Estadual de Educação, Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão (Sinepe/MA),

Professores pedem suspensão do
ano letivo nas escolas públicas
Em documento endereçado à população maranhense, os docentes afirmam que ainda
não é o momento de retornar, devido aos números referentes ao contágio por Covid-19
Professores de escolas municipais
e estaduais divulgaram uma
“Carta Aberta à População Maranhense” solicitando ao Governo
do Estado e Prefeitura de São Luís
a suspensão do ano letivo de
2020. Eles acreditam que ainda
não há condições sanitárias seguras para o retorno da comunidade escolar às salas de aula.
Além disso, os docentes criticam
o ensino remoto que, na opinião
deles, é um modelo excludente,
não atendendo à realidade de
muitos alunos das escolas públicas do Maranhão.
Eles afirmam que o Governo
do Estado e a Prefeitura prorrogaram a volta às aulas presenciais, mas ainda não informaram a data. No entanto,
apontam o retorno com ensino
remoto para o dia 10 de agosto
(Estado) e para o mês de setembro (Município).
“Nós nos reunimos em assembleia e decidimos que divulgaríamos esse documento,
para que as autoridades e a sociedade maranhense tomem conhecimento da realidade atual
do ensino público no Maranhão”, frisou Jorge Sousa, que integra o Coletivo de Professoras
e Professores das Redes Municipais e Estadual da Educação do
Maranhão.
Dados
Segundo a Carta, essa decisão é
uma declaração de guerra ao direito à vida de toda a comunidade
escolar. O documento traz dados
oficiais do Ministério da Saúde,
que apontam que já são mais de
90 mil mortos e mais de 2,5 milhões de contaminados no Brasil.
E informa que não há achatamento da curva: de três a cada 10
contaminados no mundo são
brasileiros, de acordo com as estatísticas do World Meters.

De Jesus

Desde o mês de março, com a pandemia de Covid-19, as aulas estão suspensas em todo o estado

No Maranhão, conforme discrimina o documento, os números já passam de 2.900 mortos e
mais de 115 mil infectados, segundo os dados emitidos no dia
26 de julho de 2020. Os números
reais são superiores a esses, já
que, numa população de quase 7
milhões de habitantes, apenas
249.289 testes foram realizados
até 26 de julho. “Voltar às aulas
nessas condições é um crime”, reclamam os professores.
Conforme Jorge Sousa, um
ponto importante e não mencionado pela Secretaria de Estado da
Educação (Seduc) diz respeito ao
deslocamento dos alunos. “O manual de reabertura das escolas,
elaborado por técnicos do Ministério da Saúde e da Fundação
Oswaldo Cruz, é taxativo ao registrar que o estudante não deve
entrar em coletivos com lotação
excessiva. Crianças e adolescentes serão alvo de contaminação
por Covid-19 na reabertura das
escolas, podendo levar o contá-

gio para suas famílias e elevando
a curva epidemiológica”, disse.
Na Carta, os professores relatam que as famílias estão sendo
obrigadas a expor suas vidas à
Covid-19 para garantir sua sobrevivência e, por isso mesmo,
não têm onde deixar seus filhos
menores, a não ser nas escolas.
Assim, é de responsabilidade dos
gestores públicos e do empresariado garantir renda a esses trabalhadores, para manter as escolas fechadas, até que a pandemia
esteja sob controle, mas garantindo que a merenda escolar seja
distribuída para as famílias dos
alunos de cada unidade escolar,
neste período de exceção. É também necessário, segundo eles, garantir testes em massa para detecção do coronavírus, sobretudo
nos bairros de periferia.
Conforme os professores, a
Seduc não dialogou nem avaliou,
com alunos e professores, a efetividade do ensino remoto implantado em algumas escolas, desde a

suspensão das aulas, momento
em que muitos docentes utilizaram recursos próprios, mesmo
sem ter tido formação para realizarem essas atividades, sobre as
quais os estudantes manifestaram
dificuldades no acesso e download das mídias, por problemas
relativos à Internet ou à configuração de seus dispositivos.
“Nós desejamos que as aulas
retornem, mas com segurança,
vacina e com protocolos sanitários verdadeiramente efetivos
dentro e fora das escolas, que incluam condições de higiene e
proteção individual e coletiva,
pois é para isso que somos remunerados pelos impostos
pagos pelos trabalhadores”, disse
Jorge Sousa.
Até o fechamento desta edição,
a assessoria de imprensa do Governo do Estado não havia respondido aos questionamentos de
O Estado a respeito de seu posicionamento sobre a Carta elaborada pelos professores. 

Associação dos Pais e Alunos de
Instituições de Ensino do Estado
do Maranhão (Aspa) e o Sindicato
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino da Rede Particular do Estado do Maranhão (Sinterp/MA).
Na última sexta-feira, 31 de
julho, a 2ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Educação recebeu da Aspa um ofício
no qual a entidade demonstra
“preocupação com a intenção das
escolas particulares do Maranhão
em iniciar as aulas presenciais”. No
documento, a Aspa afirma que decisões estão sendo tomadas de
forma unilateral pelas escolas e
ressalta que o retorno das aulas
presenciais na rede pública foi suspenso mais uma vez.
De acordo com a promotora de
justiça Maria Luciane Lisboa Belo,
um ofício foi encaminhado ao Sinepe/MA pedindo informações
sobre as medidas tomadas pelas
escolas no cumprimento do Decreto Estadual n° 35.897/2020 e da
Recomendação encaminhada pela
Promotoria em 25 de maio. Também foram solicitadas cópias das
atas das reuniões realizadas, com
a presença de pais e responsáveis,
para definir o retorno das aulas
presenciais.
Para Luciane Belo, a reunião será
um importante espaço de discussão no qual o Ministério Público
busca fomentar a adoção de medidas que possam garantir a saúde e
segurança de estudantes, profissionais da educação e suas famílias.
Recomendação
A Recomendação expedida em 25
de maio pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de São
Luís a representantes de escolas
públicas municipais, particulares
e comunitárias da capital orienta
sobre medidas sanitárias na volta
às aulas presenciais.

Entre as principais orientações,
está a formação de equipes técnicas habilitadas para elaborar protocolos, definindo os padrões de
conduta e organização que devem
ser seguidos dentro das instituições
de ensino. Também foi sugerida a
reavaliação das questões pedagógicas a serem trabalhadas com as
crianças, principalmente da educação infantil.
Além da obrigatoriedade do uso
de máscara por todos que forem
circular nas escolas, os espaços físicos devem ser higienizados com
mais frequência, intensificando a
limpeza das salas de aula durante
a troca de turno e lavagem das caixas d’água/cisternas, bem como o
cuidado extra com a água a ser
consumida pela comunidade escolar. Na entrada, borrifadores contendo solução higienizante devem
estar disponíveis.
As unidades escolares devem ter
equipes de limpeza capacitadas,
devendo ser disponibilizados a
esses profissionais os materiais de
uso pessoal para garantirem a sua
segurança e saúde, como luvas,
máscaras e outros.
O MPMA sugeriu, ainda, a orientação dos educandos quanto à utilização de quatro máscaras em tecido duplo reutilizáveis: uma
máscara para uso do trajeto das residências até o portão de acesso
à escola; duas durante a permanência dentro da instituição de
ensino e uma na saída, para retorno às suas residências.
Atividades que gerem aglomerações, como determinadas brincadeiras, precisam ser evitadas;
deve haver um escalonamento
nos horários de intervalo, como
o
recreio,
bem
como
entrada/saída da escola; e, nos refeitórios, é necessária uma marcação onde cada criança pode se
sentar reservando um distanciamento seguro entre elas.
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Adolescente é morto
na porta de casa, em
São José de Ribamar

Operação Refrenata I
resulta na apreensão
de droga e arma

De acordo com informações da polícia, crime foi praticado por integrantes
de facção criminosa que vem agindo de forma violenta na cidade balneária

Vinte e três quilos de maconha foram apreendidos, como ainda quatro quilos de crack, 300 gramas de
cocaína, espingarda, garrucha, revólver, munições de calibres diversos, balança de precisão e seis pessoas foram presas. Este foi o saldo da
Operação Refrenata I, que ocorreu
no último dia 3, na cidade de Açailândia, que teve como objetivo combater o tráfico de entorpecente.
Esse cerco foi coordenado pela
equipe da Delegacia Regional de
Açailândia como ainda contou com
a participação do Cosar, Bope, Choque, do Grupo de Pronto Emprego,
do Centro Tático Aéreo (CTA) e da
equipe da Superintendência de
Combate a Corrupção.
Durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão, os

Cerco realizado pelas Polícias Militar e Civil
apreendeu drogas e armas em Açailândia

Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

V

iolência em São José de
Ribamar. Um adolescente, de 16 anos, foi
executado nas proximidades de sua residência, localizada na Vila Alcione, durante a madrugada de terça-feira, 4, e, segundo a políci o crime foi realizado por integrantes de uma facção criminosa. Ainda no mês passado, duas pessoas foram assassinadas e sendo que uma das vítimas foi uma mulher, de aproximadamente 25 anos.
A polícia informou que o adolescente fazia parte de um grupo
criminoso e agia na região. Na
madrugada de ontem, ele estava
na porta de sua casa reunido com
outros criminosos quando foram
atacados por faccionados rivais,
coordenado por Índio. Este criminoso é suspeito de ter cometido, pelo menos, 10 assassinatos
nessa localidade.
Houve tiroteio e correria. Uma
das balas atingiu o adolescente,
que morreu ainda no local. Após
o ato de violência, os criminosos
tomaram rumo ignorado. Os militares foram acionados e realizaram rondas na área, mas, não
conseguiram prender os acusados. A equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção a
Pessoas (SHPP) esteve no local
onde chegou a conversar com algumas testemunhas.
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 resultado
dos exames periciais vai ser encaminhado para a Polícia Civil,
que está investigando o caso. O
sepultamento do adolescente
ocorreu ontem, no cemitério da
cidade.

Adolescente, de 16 anos, foi executado nas proximidades de sua residência, localizada na Vila Alcione

SAIBA MAIS

Mais morte
Ítalo Gabriel Morais Brandão,
de 19 anos, morreu durante a
noite do último dia 3, no
Complexo Hospitalar
Municipal de Caxias. De
acordo com a polícia, ele é
acusado de ter roubado um
homem e a vítima acabou
reagindo ao assalto.

Cerco policial
As Policiais Militar e Civil realizaram
em São José de Ribamar ainda no último dia 24 a Operação Poder Paralelo para desarticular duas facções
criminosas, que estavam realizando
diversos tipos de crimes, como tráfico de droga, homicídios, tiroteios e,
até mesmo, acusados de expulsar
moradores dos bairros dessa cidade.
No decorrer desse cerco policial,

Houve luta corporal e Ítalo
Gabriel foi golpeado na face.
Ainda segundo a polícia, ele
foi levado para o hospital
da cidade pelos socorristas
do Serviço de Atendimento
de Urgência (Samu) ao
hospital, mas veio
a falecer.

um total de 18 faccionados foram
presos em cumprimento de ordem
judicial. Em poder dos presos, foram
apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola, que pertence à Polícia Militar do Maranhão. Os policiais
ainda 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 co-

mercializados, como também dois
cadernos de contabilidade da venda
de entorpecente.
Entre os detidos há o Dezenove,
considerado como “torre” de uma
das facções. Ainda segundo a polícia,
os presos primeiramente foram levados para a delegacia dessa cidade
onde prestaram esclarecimentos e,
em seguida, para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
Tentativa de homicídio
A Polícia Civil ainda ontem não tinha
efetuado a prisão do acusado de ter
tentado assassinar o ex-vereador da
cidade de Presidente Sarney, identificado como Diomar dos Santos Soares Pimenta, Baixinho de Amadio, de
52 anos.
A polícia informou que a vítima
estava em seu comércio, localizado
no bairro Alcântara, em Pinheiro,
quando foi baleado. O criminoso efetuou seis tiros e fugiu em uma motocicleta Pop 100 preta, de placa não
identificada. 

policiais encontraram droga, armamento, munição, caderno de
anotação da venda de entorpecente, dinheiro, celulares como ainda
seis pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de
droga e posse ilegal de arma de fogo. A polícia ainda conseguiu
apreender um adolescente.
Outra ocorrência
Guarnições da Polícia Militar realizaram um cerco no bairro Campo
Velho, em Chapadinha, onde conseguiram prender um foragido do
Poder Judiciário, Fabinho da Pedreira. A polícia informou que o
acusado responde pelo crime de
roubo, além de ser suspeito de cometer outras ações criminosas nesta semana.

Preso acusado
de estuprar filhos
menores de idade
Detido foi ouvido inicalmente na DPCA e
encaminhado para a Penitenciária de Pedrinhas
A equipe da Delegacia de Proteção
à Criança e ao Adolescente (DPCA),
com apoio das Seccionais Oeste e
Sul, prendeu ontem, no Anel Viário
um homem, nome não revelado,
suspeito de ter cometido estupro
contra os próprios filhos.
O delegado Carlos Alessandro de
Assis, que é superintendente da Polícia Civil da Capital (SPCC), declarou que os policiais ficaram sabendo por meio de denúncia anônima
que o suspeito teria praticado atos
libidinosos contra os próprios filhos,
que são menores de idade.
A polícia começou a investigar o caso e solicitou ao Poder Judiciário a prisão do acusado. Ainda segundo o delegado, ontem, o homem foi preso em

cumprimento de ordem judicial e primeiramente levado à sede da DPCA,
localizado na Avenida Beira-Mar, onde prestou esclarecimento sobre o caso, em seguida, encaminhado para o
Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
Roubo de veículos
A Polícia Militar desarticulou um
ponto de esquema de receptação e
adulteração de motocicletas roubadas, localizado no bairro Brisa do
Mar, e ainda efetuou a prisão de um
criminoso. De acordo com a polícia,
o detido ainda é suspeito de ter vendido uma moto Honda CG preta,
que tinha sido tomada de assalto no
dia 29 do mês passado, na Estrada
da Maioba, em Paço do Lumiar. 

Mundo

Mais de 70 mortos e 2.750 feridos
em explosão em porto de Beirute
Explosão ocorreu em região de Beirute onde existem armazéns que abrigam explosivos,
disse a agência de notícias estatal libanesa NNA e duas fontes da área de segurança
Fotos/Twitter/Reuters

BEIRUTE
O número de mortos em razão de
uma grande explosão em Beirute
nesta terça-feira (4) ultrapassava 70,
e mais de 2.700 pessoas ficaram feridos, informou o ministro da Saúde
do Líbano em comentários em emissoras de TV. O ministro havia dito,
anteriormente, que mais de 25 pessoas tinham morrido e mais de 2.500
estavam feridas.
A forte explosão ocorreu na área
portuária, perto do centro de Beirute,
e causou ondas de choque pela capital libanesa, quebrando vidros nas
casas das pessoas e causando o colapso de sacadas, segundo testemunhas e fontes da área de segurança.
Explosivos
Autoridades disseram que o número
de mortos deve crescer, à medida que
equipes de emergência escavem os
destroços para resgatar pessoas e retirar os mortos. Foi a mais poderosa
explosão em anos a atingir Beirute,
que já sofre com uma crise econômi-

Momento da explosão ocorrida na área portuária, ontem, em Beirute

ca e a pandemia de coronavírus.
O ministro do Interior do Líbano
afirmou que informações iniciais
indicavam que material altamente
explosivo, apreendido anos atrás,
estava armazenado no porto e
havia explodido.
Israel, que já travou diversas
guerras contra o Líbano, negou

qualquer tipo de envolvimento e
ofereceu ajuda. “O que estamos testemunhando é uma enorme catástrofe”, afirmou o diretor da Cruz Vermelha no Líbano, George Kettani,
à rede Mayadeen. “Há vítimas e
mortos por toda parte”.
Horas após a explosão, que aconteceu pouco depois das 18h (horá-

Explosão: onda de choque, quebrou vidraças e retorceu estruturas

rio local), um incêndio ainda ardia
no distrito portuário, projetando um
brilho alaranjado no céu noturno,
enquanto helicópteros sobrevoavam
e sirenes de ambulância soavam por
toda a capital. Ambulâncias da Cruz
Vermelha do norte e do sul do país e
do vale do Beca, no leste, foram chamadas para ajudar.

A explosão foi tão grande que alguns moradores de Beirute, onde
ainda estão vivas as memórias dos
bombardeios pesados durante a
guerra civil que durou entre 1975 e
1990, pensaram estar passando por
um terremoto. Pessoas atordoadas,
feridas e chorando andavam pelas
ruas procurando parentes. 

Trump:
Covid-19
“é o que é”
e está sob
controle
WASHINGTON
O presidente Donald Trump disse
que o surto de coronavírus está o
mais controlado possível nos Estados Unidos, onde ao menos 155 mil
pessoas morreram em meio a uma
resposta irregular à crise de saúde
pública que não conseguiu conter
um aumento de casos.
Trump continuou pressionando
as escolas do país a reabrirem, por
meio de uma publicação no Twitter
durante a noite, e defendeu a resposta
de seu governo ao vírus em uma entrevista ao site de notícias Axios, divulgada na noite de segunda-feira.
“Estão morrendo, é verdade”, disse
ele. “É o que é. Mas isso não significa
que não estamos fazendo tudo o que
podemos. Está sob controle, tanto
quanto você pode controlá-lo. Esta é
uma praga horrível.”
Os casos de coronavírus continuam aumentando no país e dezenas de Estados dos EUA tiveram que
suspender ou reverter seus planos
de reabertura. 
Íntegra em oestadoma.com/489475
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Inquérito sorológico: Lacen já
contabiliza mais de mil análises
Desde o último dia 27, equipes realizam a pesquisa em 69 municípios, contemplando todas as 19 Regionais de Saúde do
Maranhão, por meio de visitas domiciliares com aplicação de testes para detecção de Infecção pela Covid-19 na população

A

s amostras do Inquérito Sorológico já estão
sendo enviadas para o
Laboratório Central de
Saúde Pública do Maranhão
(Lacen/MA), onde equipes trabalham em três turnos, de domingo a domingo, para analisar
todo o material que servirá como
base para o resultado final do estudo. O Inquérito, conduzido pela
Secretaria de Estado da Saúde
(SES) em parceria com a Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), avaliará o cenário atual
da pandemia no estado. Mais de
1.000 amostras já foram analisadas pelo Lacen.
Desde o último dia 27, equipes
realizam em 69 municípios, contemplando todas as 19 Regionais
de Saúde do Maranhão, a pesquisa domiciliar com aplicação
de teste sorológico que servirá
como base para Inquérito Sorológico de Infecção por Covid-19
no Maranhão.
O secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, destaca a importância desse levantamento.
“Nós precisamos ter uma estimativa real de quantas pessoas de
fato foram acometidas pela Covid19 no Maranhão. Com o resultado
do Inquérito Sorológico em mãos,
será possível avaliar melhor as decisões já tomadas e definir com
clareza os próximos passos em relação ao combate à doença no estado”, disse o gestor.
O dIiretor geral do Lacen/MA,
Luiz Fernando Ramos Ferreira,

Divulgação

FIQUE POR DENTRO

Capacitação
Para capacitar as equipes para
realizar a pesquisa, o Governo
do Maranhão fez um
treinamento de entrevistadores
e coletadores para o inicio do
estudo sorológico. Os
profissionais de saúde
visitaram domicílios da Vila

(SES) no estudo, fará a análise e
tabulação dos dados para a posterior divulgação dos resultados
da pesquisa.

Equipes do Laboratório Central trabalham em três turnos para analisar todo o material coletado

conta que o Lacen/MA está analisando cerca de 200 amostras por
dia. “Essas amostras chegam ao
longo do dia e, assim que elas chegam, as equipes começam a preparação e análise. Estamos trabalhando em parceria com as
Regionais de Saúde que encaminham o material através da logística organizada pelo Lacen/MA e
a Vigilância Epidemiológica”, esclarece Luiz Fernando.
Até o último fim de semana, a

coleta já havia sido concluída em
26 dos 69 municípios que estão
participando do estudo. Nos demais municípios, o processo
segue em andamento. Além das
amostras coletadas, mais de 2.400
entrevistas já foram realizadas.
A superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças
da SES, Léa Márcia Melo da Costa,
ressalta a agilidade das equipes na
realização das entrevistas e coletas e no encaminhamento das

amostras ao Lacen. “A UFMA fez
uma previsão de seis entrevistas
diárias e nós conseguimos avançar e chegamos a fazer até 12 por
dia. Dessa forma, esperamos que
até o fim desta semana já tenhamos encerrado todas a entrevistas e coletas”, afirma.
Após o encerramento das entrevistas, coleta e análise das
amostras, a Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), parceira da
Secretaria de Estado da Saúde

Outros objetivos
Entre os demais objetivos do mapeamento, estão estimar o percentual de indivíduos com teste
positivo que apresentam ou apresentaram infecções assintomáticas ou subclínicas; identificar os
sintomas mais comumente relatados pelos indivíduos com anticorpos e estabelecer a extensão de
acometimento nos municípios
maranhenses segundo porte populacional.
Municípios
Os pesquisadores realizarão o inquérito nos cidades de Açailândia,
Bom Lugar, Conceição do Lago
Açu, Lago Verde, Marajá do Sena,
Bacabal, Feira Nova do Maranhão,
São Raimundo das Mangabeiras,
Barra do Corda, Jenipapo dos Viei-

Esperança, em Pedrinhas, na
zona rural de São Luís. A
superintendente diz que
espera ter concluído até o
próximo dia 10 a coleta nos
123 setores censitários,
onde cada um terá 34
domicílios trabalhados.

ras, Afonso Cunha, Caxias, Coelho
Neto, Buriti, Anapurus, Araioses,
Chapadinha, Milagres do Maranhão, São Bernardo, Codó, Coroatá, Imperatriz, Sítio Novo, Lajeado
Novo,
Cantanhede,
Itapecuru -Mirim, Nina Rodrigues,
São Benedito do Rio Preto, Vargem
Grande, Arari, Vitória do Mearim,
Fortuna, Governador Archer, Santa
Filomena do Maranhão, São José
dos Basílios, Senador Alexandre
Costa, Igarapé Grande, Pedreiras,
Poção de Pedras, Trizidela, Cedral,
Presidente Sarney, Turilândia,
Axixá, Humberto de Campos, Rosário, Mirador, Paraibano, Pastos
Bons, São João dos Patos, Barão de
Grajaú, Alto Alegre do Pindaré,
Bom Jardim, Pindaré, Pio XII,
Santa Inês, Governador Newton
Bello, São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa, Alcântara, Timon, São Francisco do
Maranhão, Cajapió, Palmeirândia,
Governador Nunes Freire, Maracaçumé e Santa Luzia do Paruá. 
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Milson Coutinho e Waldemiro
Viana deixam legado nas letras
Coutinho, ex-presidente do TJMA e da AML, faleceu ontem, aos 81 anos; outra perda lamentada foi a do
escritor Waldemiro Viana, que deixa importante contribuição aos gêneros literários romance e crônica
Aos 81 anos, faleceu na manhã de
ontem, em São Luís, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) e da Academia
Maranhense de Letras (AML), o
jornalista, escritor e historiador
Milson Coutinho. O intelectual
deixa grande legado nos campos
literário e jurídico do Maranhão.
De acordo com informações da
família, Milson Coutinho estava
em tratamento de aneurisma da
aorta, passou mal em sua residência e foi levado ao hospital São
Domingos, onde teve uma parada
cardiorrespiratória.
“Milson Coutinho teve uma atuação polivalente, destacou-se como
jornalista, crítico político, como escritor e membro da AML. Como historiador prestou diversos serviços
para a cultura, história e letras maranhenses com trabalhos imprescindíveis para o poder judiciário e legislativo. Além disto, foi uma pessoa
muito cordial, amigo. Vai deixar uma
lacuna”, disse o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão e membro da Academia Maranhense de Letras, desembargador Lourival Serejo.
Para o presidente da Academia
Maranhense de Letras, Carlos Gaspar, a morte de Milson Coutinho
foi um impacto também por ocor-

Fotos/Arquivo

Escritores Milson Coutinho e Waldemiro Viana integravam a AML

rer poucas horas depois do falecimento de outro membro da AML,
o escritor Waldemiro Viana. “Milson era um homem formidável. Foi
presidente da AML e uma pessoa
da qual todos gostavam. Foi um
historiador a quem o Maranhão
deve muito pela sua produção, se
aprofundando na história dos poderes públicos. Era um batalhador,
sobreviveu às dificuldades a vida e
teve conquistas merecidas. É uma
perda para a Academia”, disse Car-

los Gaspar que decretou luto oficial de oito dias pelas mortes dos
dois intelectuais.
Waldemiro Viana
Em decorrência de complicações da
leucemia, o escritor maranhense
Waldemiro Viana faleceu na noite de
segunda-feira (3), em São Luís. Ele
era membro da Academia Maranhense de Letras (AML) onde ocupava a cadeira 2, tendo exercido ao
longo da vida, diversos cargos pú-

blicos em órgãos como a Universidade Federal do Maranhão e Tribunal de Justiça.
Waldemiro Antônio Bacelar Viana
tinha 74 anos. Autor de numerosa colaboração publicada na imprensa de
São Luís, notadamente crônicas e artigos, entre seus livros destaque para
os romances “Graúna em roça de
arroz”, “A questionável amoralidade
de Apolônio Proeza”, “O mau samaritano”, “O pulha fictício”, entre outros.
O escritor ocupava a cadeira 2 da
AML, tendo sido eleito para a instituição em 9 de fevereiro de 1984 e tomado posse em 31 de outubro do
mesmo ano. Para o presidente da
AML, Carlos Gaspar, é uma perda irreparável no campo pessoal e para
as letras do Maranhão. Ele decretou
luto oficial de oito dias na instituição. “Waldemiro como pessoa era
um cavalheiro, um amigo de longa
data, uma pessoa de bom humor e
alegria. Como intelectual, pouca
gente sabe por que ele não divulgava
pela sua grande humildade, mas era
o maior romancista que o Maranhão
teve. A Academia se sente orgulhosa
dele que foi, ainda, um cronista espetacular”. declarou Gaspar.
Íntegra em oestadoma.com/489499
e em oestadoma.com/489500

Inscrições para o seletivo serão online, de 2 a 27 de novembro

PAES/2021: Uema
define calendário
com etapa única
Provas vão ser aplicadas em dois dias
seguidos, 28 fevereiro e 1º de março de 2021
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) aprovou, na última
segunda-feira (3), por meio de reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE/UEMA, o
calendário de aplicação de provas
do PAES/2021.
“Devido à situação de pandemia que vivemos, o PAES foi alterado no seu formato, porém,
não na sua essência, que é a de selecionar candidatos para os cursos de graduação da UEMA e UEMASUL. Teremos como principais
datas a publicação das obras literárias no dia 17 de agosto de 2020
e na mesma data o edital de isenção do pagamento da taxa de inscrição. O edital de inscrição será
publicado em 26 de agosto de
2020 com as inscrições on-line
para o período de 2 a 27 de novembro 2020”, informa a assessora
de Seletivos e Concursos (ASCONS), Cristiane Pestana.
O Teste de Habilidade Específica
para os candidatos que desejarem
concorrer a uma vaga no curso de
Música Licenciatura será aplicado
no dia 10 de janeiro de 2021.
As provas serão realizadas em

etapa única, porém, em respeito
às normas sanitárias vigentes, elas
serão aplicadas em dois dias consecutivos nos dias 28 de fevereiro
de 2021 (domingo) e 1º de março
de 2021 (segunda-feira).

Provas serão
aplicadas em dois
dias consecutivos

Grau de dificuldade
As duas provas terão o mesmo
perfil e grau de dificuldade. A divisão dos candidatos, por dia, deverá atender ao número de candidatos por curso/grupo oferecido
pela UEMA e UEMASUL, de
forma que haja um equilíbrio
aproximado na quantidade de
candidatos por dia.
A divulgação do resultado final
está previsto para o dia 2 de abril
de 2021. 
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BARBÁRIE: Homem é preso por ABSURDO : “Justiceiros”
matam jovem em Turiaçu
estuprar os próprios filhos
PÁGINA 10

PÁGINA 10

Campeonato Maranhense

Maranhão é rebaixado.
Veja os classificados
PÁGINA 11

Campeonato Paulista

Corinthians e Palmeiras
fazem 1º jogo da final
PÁGINA 11

OPORTUNIDADES DE EMPREGO

Vale abre mais de 140 vagas para
trainee em São Luís e Açailândia
PÁGINA 6

Prefeitura de Barra doCorda abre 1.115 vagas

289 vagas de nível médio para Aeronáutica

PÁGINA 9

PÁGINA 10

Grande explosão em Beirute deixa dezenas de mortos e milhares de feridos
Uma grande explosão atingiu, na tarde de hoje (4), a zona portuária de Beirute, capital do Líbano, levantando bolas de fogo e colunas
de fumaça, afetando construções a quilômetros de distância. Ainda não se sabe ao certo o que causou o incidente. Paredes de prédios
foram destruídas, janelas quebraram, carros foram virados de cabeça para baixo e destroços bloquearam várias ruas. PÁGINA 7

SUPERAÇÃO

Padre maranhense
pedala mais de 600 km
PÁGINA 9

TEMPO E TEMPERATURA

Morre Milson
Coutinho,
ex-presidente
do TJ/MA
Milson Coutinhoc estava
com 81 anos e teve uma
parada cardiorrespiratória.
Milson foi articulista do
Jornal O Imparcial.
PÁGINA 5

por quê?
BASTIDORES
APARTE Foram-se,
Transparentes
Saudade é uma das palavras que o ser humano já nasce com ela agarrada à mente.
Tem morada inteira e porta e janela escancaradas ao amor, à perda de alguém e à
falta. Ela chega aos dias presentes bem acomodada na “distância”.

T E M P O

Marinha alerta para
ventos de 60 km/h
PÁGINA 9
TÁBUA DE MARÉ
QUA 05.08.2020
01H47 ................ 0.8H
07H53 ................ 5.6H
14H13 ................ 0.7H
20H23 ................ 5.5H
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$3,9miparaapoiar
atingidospelapandemia

UEMA terá etapa única
por causa da covid-19

Doações viabilizadas pelo Itaú Social direcionam kits de higiene, limpeza, refeições, gás
de cozinha e cestas básicas para comunidades em situação de vulnerabilidade

C

om o propósito de apoiar as
famílias das localidades mais
impactadas pela pandemia
de Covid-19 no Maranhão, o
Itaú Social disponibilizou R$ 3,9 milhões para o envio de kits de higiene,
limpeza, refeições, gás de cozinha e
cestas básicas.
As doações acontecem após análises preliminares para identiﬁcar as regiões mais vulneráveis e as necessidades básicas da população. Para o atendimento às comunidades, foram ﬁrmadas parcerias com cinco organizações da sociedade civil (OSCs), conferindo assim maior capilaridade para a
distribuição dos recursos.
“Nesse momento, é preciso somar
esforços dos diferentes atores da sociedade, em parceria com os governos,
para garantir rapidamente à população, especialmente às crianças e adolescentes, o acesso à saúde, educação,
informação e alimentação”, destaca
Camila Feldberg, gerente de Fomento
do Itaú Social. “As ações precisam ser
rápidas e efetivas. Atuamos com as organizações sociais porque elas conhecem bem os territórios e as suas necessidades”.
Os recursos disponibilizados fazem
parte da doação de R$ 150 milhões realizada pelo Itaú Unibanco por meio
da Fundação Itaú para Educação e
Cultura (que reúne Itaú Social e Itaú
Cultural) e do Instituto Unibanco; e a
edição emergencial do programa Comunidade, Presente!, voltada este ano
para apoiar ﬁnanceiramente as ações
das OSCs no auxílio às famílias e aos

CALENDÁRIO PARA A REALIZAÇÃO SERÁ DIVULGADO DIA 26

FAMÍLIAS RECEBERAM KITS DE HIGIENE, LIMPEZA, REFEIÇÕES, GÁS E CESTAS BÁSICAS
comércios locais durante a pandemia.
Conﬁra a lista completa com todas as
organizações do estado que receberam apoio: Rede de Territórios Educativos de São Luís recebeu R$ 3.000.990
destinados para apoiar 8.687 famílias;
Centro Educacional e Assistencial Aliança em São Luís recebeu R$ 449.100
destinados para apoiar 850 famílias;
Associação Comunitária Itaqui-Bacanga – (ACIB) de São Luís R$
250.000,00 destinados para apoiar 490
famílias; Fundação Casa do Freguês
de
Maracaçumé
recebeu
R$
153.000,00 destinados para apoiar 300
famílias. E o Instituto Educacional
Nossa Senhora Aparecida de São Luís
recebeu R$ 52.800,00 destinados para
apoiar 160 famílias.

Fortalecimento das OSCs

as inscrições para o Programa Itaú Social UNICEF, uma iniciativa que contribui para garantir o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes,
assim como para o fortalecimento
institucional das organizações da sociedade civil no aprimoramento de
suas práticas e na ampliação de resultados de qualidade.
O Programa oferecerá percurso
formativo para os proﬁssionais das
instituições e, ao ﬁnal, selecionará 40
OSCs que receberão assessoria técnica e fomento de até R$ 100 mil cada.
Podem participar organizações da sociedade civil de todo o país que trabalham para a educação integral e inclusiva desse público há pelo menos um
ano. Mais informações em www.programaitausocialunicef.org.br

Estão abertas até o dia 21 de agosto

NOVO PROTOCOLO

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) aprovou, nesta segunda-feira (3), por meio de reunião do
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE/UEMA,
o calendário de aplicação de provas do PAES/2021.
“Devido a situação de pandemia que vivemos, o PAES
foi alterado no seu formato, porém, não na sua essência,
que é a de selecionar candidatos para os cursos de graduação da UEMA e UEMASUL. Teremos como principais datas a publicação das obras literárias no dia 17 de
agosto de 2020 e na mesma data o edital de isenção do
pagamento da taxa de inscrição. O edital de inscrição será publicado em 26 de agosto de 2020 com as inscrições
on-line para o período de 2 a 27 de novembro 2020”, aﬁrma a assessora de Seletivos e Concursos (ASCONS),
Cristiane Pestana.
O Teste de Habilidade Especíﬁca para os candidatos
que desejarem concorrer a uma vaga no curso de Música Licenciatura, será aplicado no dia 10 de janeiro de
2021. As provas serão realizadas em etapa única, porém,
em respeito às normas sanitárias vigentes, elas serão
aplicadas em dois dias consecutivos nos dias 28 de fevereiro de 2021 (domingo) e 1 de março de 2021 (segundafeira). As duas provas terão o mesmo perﬁl e grau de diﬁculdade. A divisão dos candidatos, por dia, deverá atender ao número de candidatos por curso/grupo oferecido pela UEMA e UEMASUL, de forma que haja um equilíbrio aproximado na quantidade de candidatos por dia.
A divulgação do resultado ﬁnal está previsto para o dia 2
de abril de 2021.

DESAFIO

Retomada de eventos será gradual e controlada UFMA realiza pesquisa
sobre ensino remoto

REUNIÃO DA SENIC COM EMPRESÁRIOS FOI PARA DISCUTIR O PROTOCOLO DE RETOMADA DO MERCADO DE EVENTOS DO MARANHÃO
Com redução dos casos da Covid19 em todo o Maranhão – como na
pesquisa nacional do Centro de Liderança Pública (CLP), que colocou o
Maranhão em primeiro lugar no índice de melhor desempenho no combate ao coronavírus -, a Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (Seinc)
está dialogando com empresários dos
ramos de eventos e cerimonialistas
para a construção de protocolos sanitários.
Em reunião com cerimonialistas na
última segunda-feira (3), foi discutida
a aplicação de um protocolo para retomada do mercado de eventos do
Maranhão. Durante a conversa, os
empresários comentaram sobre diversas atividades que foram afetadas,
como casamentos, festas de 15 anos e
formaturas, mas ressaltando que retomar com eventos deste porte requer
uma ação organizada e alinhada ao
Governo do Estado, via Seinc.
“Estes setores envolvem proﬁssionais de diversas áreas, que foram duramente afetados com a crise sanitária em todo o mundo. Dialogar com
eles não é somente conversar com o
empresário em si, mas pensar em toda uma cadeia afetada, que envolvem
do decorador ao motorista, por exemplo. E foi dialogando que chegamos
neste protocolo, que ainda será im-

plementado até a retomada do funcionamento do setor”, comentou o secretário da Seinc, Simplício Araújo.
A Seinc, juntamente com os representantes desta classe empresarial,
debateu as medidas sanitárias e elaborou os protocolos especíﬁcos do
segmento, viabilizando agora o encaminhamento para a Casa Civil e para
análise do governador Flávio Dino.
Sobre os protocolos, Simplício Araújo
pontuou, ainda, que diversas ações
necessárias devem ser tomadas, semelhantes às adotadas na reabertura
do comércio, que foram respeitadas e
colocaram o Estado em um período
de estabilidade no número de casos.
“As mudanças efetivas só ocorrerão
se buscarmos, em cada aplicação de
protocolo, um respeito ao próximo,
fundamental neste período de crise.
Da higienização dos ambientes à utilização de máscaras, de medidas de segurança para convidados à espaçamento entre mesas e cadeiras, por
exemplo, cada medida é fundamental
para que avancemos juntos nesse
combate à pandemia”, ressaltou o secretário.
“Estamos felizes pelo reconhecimento dos proﬁssionais envolvidos
com a área de eventos. Esta ação da
Seinc, em dialogar com as classes empresariais, é uma ação de valorização

do proﬁssional e a reunião com o secretário [Simplício Araújo] reforçou a
necessidade destas proﬁssões tão importantes”, disse a cerimonialista Gisela Diniz.

Retorno de eventos

Na manhã desta terça-feira (4), o
secretário Simplício Araújo participou de nova reunião – desta vez, com
empresários dos ramos de grandes
eventos. A proposta do encontro foi,
também, dialogar sobre a retomada
das atividades, mas desde que respeitadas as normas sanitárias. “O diálogo
tem que ser permanente. Aprendemos ouvindo, em todos os segmentos.
Estou muito satisfeito pelo que tenho
ouvido nos últimos meses na Seinc.
Temos conseguido seguir em frente
no objetivo de gerar emprego, renda e
dar suporte para que a cadeia produtiva de vocês possa avançar”, aﬁrmou
Simplício Araújo.
O secretário ressaltou novamente o
zelo à cadeia produtiva, pontuando a
necessidade dos representantes em se
pensar nos músicos, nos proprietários de som, nas produções, nas bandas, entre outros envolvidos.
Nos próximos dias, a Seinc discutirá com o governador Flávio Dino as
propostas de protocolo para retomada do setor.

UFMA FARÁ UM RAIO-X DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19
Para analisar os possíveis desaﬁos apresentados pelo
ensino remoto desenvolvido no Maranhão, durante a
Pandemia de covid-19, as professoras Cidinalva Neris;
Tatiane da Silva Sales e Raimunda Nonata Machado, do
Núcleo Interdisciplinar em Estudos Africanos e AfroBrasileiros da Universidade Federal do Maranhão (Niesafro – UFMA), estão coordenando a pesquisa “Educação em Tempos de isolamento social: desaﬁos do ensino
remoto e as desigualdades socioeconômicas no Maranhão”.
A pesquisa é voltada para docentes da educação básica no estado do Maranhão, em escolas da rede pública e
privada que estão realizando atividades de ensino de
forma remota e para os responsáveis por estudantes da
educação básica, da rede pública e privada do Estado,
que estão realizando atividades escolares de forma remota.
Os docentes participantes devem acessar o formulário eletrônico para preencher o questionário, já os responsáveis por estudantes, devem acessar esse outro formulário. “Com esse estudo, desejamos contribuir com
uma produção de análise situacional das distintas condições de atividades remotas para pessoas, sobretudo
docentes e discentes no estado do Maranhão”, aﬁrmou
as coordenadoras da pesquisa.
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FORNECIMENTO DE ENERGIA

BARBÁRIE

“Justiceiros” matam
jovem em Turiaçu
Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) investiga mais um crime
bárbaro na cidade de Turiaçu, no interior do Maranhão
DOUGLAS CUNHA

U

m crime de execução, conﬁgurado como ação de um
grupo “justiceiros”, foi registrado na cidade de Turiaçú, no litoral Norte do Maranhão, causando grande revolta, diante do descaso das autoridades policiais daquele município, que se omitiram até
mesmo de efetivar os levantamentos
no local do crime e proceder o exame
cadavérico de praxe, no corpo da vítima, um jovem de apenas 19 anos, Jeferson Souza Santos.
Recentemente, Turiaçu foi abalada
com um crime bárbaro que vitimou
dois idosos, pais do parlamentar federal Cléber Verde. A repercussão foi
grande dando origem a uma imediata
megaoperação policial, que resultou
na prisão de envolvidos e a morte de
um, em confronto com a Polícia.
Toda cúpula do Sistema de Segurança Pública esteve em Turiaçu,
acompanhando as operações. O caso
da morte de Jeferson não motivou a
Polícia a cumprir suas obrigações, como se ele não fosse humano e não tivesse direitos.

Início das investigações

Ao tomar conhecimento do crime
contra Jeferson Santos, o titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública, delegado Jefferson Portela, deslocou uma equipe de policiais especializados para Turiaçu, para efetivar os
procedimentos legais e as investigações sobre este e outros crime ali
ocorridos.
Essa garantia foi dada ao senhor Jo-

sé Antonio de Jesus Santos, que foi recebido pelo secretário de Segurança,
que ouviu suas queixas pela perda de
um ﬁlho.

Lei de Talião

A vítima deste crime, o jovem Jeferson Souza Santos, de 19 anos, morador do povoado Porto Santo, na zona
rural de Turiaçú, foi acusado de ter
praticado, no período do Carnaval,
um furto na residência de um homem
identiﬁcado como Jecivaldo Ribeiro,
conhecido como “Tivaldo”.
No dia 8 de março, por volta das
10h, Tivaldo, na companhia de outros
dois indivíduos conhecidos como “Jacaré” e “Juca”, saíram à procura de Jeferson, e ao encontrá-lo, Tivaldo, de
posse de uma arma de fogo (revólver),
teria feito um disparo contra a vítima,
que temendo pela sua integridade,
saiu correndo, em direção a um matagal, sendo perseguido pelo trio.
Conforme o senhor José Antonio de
Jesus Santos, pai da vítima, na sua
tentativa de fugir dos seus algozes, Jeferson teria esbarrado em uma cerca
de arame que estava eletriﬁcada e
acabou morrendo.
A vítima ﬁcou desaparecida e o seu
cadáver, já em adiantado estado de
putrefação foi localizado no dia 11 de
março por familiares.
Mesmo tendo conhecimento da
ocorrência do fato delituoso, os policiais que trabalham na Delegacia da
Polícia Civil de Turiaçu, não se deslocaram para veriﬁcar as circunstâncias
do crime, ou sequer comunicaram à
Delegacia Regional de Pinheiro, visto
que Turiaçu, está sem delegado, para

Um crime e muitas dúvidas

Sobre este caso pairam muitas dúvidas. Primeiro sobre a materialidade
do crime de furto, que teria sido praticado pela vítima na residência do senhor Jecivaldo Ribeiro, visto que não
se tem conhecimento de alguma providência ou investigação por parte
das autoridades policiais.
A segunda é quanto a causa da
morte de Jeferson Santos, se pelo tiro
disparado por Jecivaldo Ribeiro ou
por eletroplessão, causada pela cerca
eletriﬁcada, em que ele teria esbarrado quando tentava fugir de Jecivaldo e
seus amigos Juca e Jacaré, que também deverão ser indiciados pela coautoria do homicídio, materializado
quando praticavam a justiça com as
próprias mãos, como vingança por
um suposto crime de furto, que também carece ser investigado.
Também deve ser apurado o porte
ilegal de arma, por Jecivaldo Ribeiro,
que não sendo membro das forças de
Segurança, por certo não está autorizado a ter posse e, ou porte de arma de
fogo.

289 vagas de nível médio para Aeronáutica

PARA CONCORRER NO CONCURSO, OS CANDIDATOS DEVEM TER ENTRE 17 E 24 ANOS
• Desenho
• Eletromecânica
• Metalurgia
4 – Controle de tráfego (ambos os
sexos)
• Controle de Tráfego Aéreo
A remuneração do soldado durante
o curso de formação será de R$
1.066,00. Além disso, os estudantes
vão receber os seguintes benefícios:
alojamento, alimentação, fardamento
e assistência médico-hospitalar e
dentária.
Depois do curso de formação e
quando promovido à graduação de

O Nordeste registra altas temperaturas o ano inteiro.
No Maranhão, o mês de julho foi marcado pelo início do
período de estiagem, o que pode ocasionar um aumento
nos incidentes com queimadas, que além de oferecer
perigo aos moradores, também pode interromper o fornecimento de energia na região.

que fossem adotadas as providências
legais.
As autoridades da Polícia Civil em
Pinheiro, só tomaram conhecido do
caso, depois que uma advogada contratada pelos familiares da vítima, esteve na Delegacia Geral da Polícia Judiciária e protocolou a denúncia e requereu junto à Delegacia Regional de
Pinheiro, a exumação do cadáver de
Jeferson Souza Santos, visto que o referido não foi submetido a exame cadavérico pela Polícia Técnica.

SALÁRIOS DE R$ 5 MIL

A Aeronáutica divulgou um segundo edital de concurso para ingresso na
Escola de Especialistas (EEAr). A oferta é de 289 vagas para quem possui ensino médio completo. São oportunidades para ambos os sexos e em
diversas especialidades.
Além do nível de escolaridade, para
concorrer no concurso da Escola de
Especialistas, os candidatos devem
ter idade entre 17 e 24 anos.
Veja as quatro opções de vagas
abaixo:
1 – Aeronavegantes (ambos os sexos)
• Comunicações
• Foto Inteligência
2 – Não aeronavegantes (somente
sexo masculino)
• Guarda e Segurança
3 – Não aeronavegantes (somente
sexo masculino)
• Eletricidade e Instrumentos
• Estrutura e Pintura
• Meteorologia
• Suprimento
• Informações Aeronáuticas
• Bombeiro
• Cartograﬁa

Queimadas próximas
da rede elétrica
representam riscos

terceiro-sargento, a remuneração
passa a ser de R$ 3,8 mil, acrescido
ainda pelos adicionais militar (16%) e
habilitação (16%). Assim, os ganhos
podem aumentar para R$ 5 mil.
Inscrições
As inscrições vão até 26 do mesmo
mês pela página da Aeronáutica. É necessário realizar cadastro no site da
instituição. Caso o candidato já tenha
realizado a inscrições para concurso
em anos anteriores, os dados provavelmente estão salvos, agilizando o
processo de inscrição. Taxa de inscrição no valor de R$ 60 é cobrada.

Devido à baixa umidade do ar e o tempo seco, as queimadas se tonam bastante comuns esse período do ano.
Segundo o boletim de monitoramento de queimadas realizado pela Secretária de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais (SEMA), entre os dias 16 e 30 de junho
deste ano, foram registrados 559 focos de incêndios no
Maranhão, sendo que 88,6% das ocorrências se deram
somente na região do Cerrado, área que tem uma vasta
quantidade de vegetação.

Queimadas e a rede elétrica

Registros mostram que, no primeiro semestre de 2020
foram registradas mais de 170 ocorrências de incêndios
e queimadas próximas à rede elétrica no estado. Essas
ocorrências resultaram em falta de energia elétrica para
diversos clientes. Somente no mês de junho deste ano,
32.275 clientes tiveram seu fornecimento de energia interrompido por conta de queimadas que atingiram a rede elétrica. Apesar do volume de ocorrências ser baixo, a
quantidade de clientes interrompidos devido a incêndios foi de 40.000 neste primeiro semestre, o que representa um aumento de 46% em relação a 2019, ano em
que foram registrados 27.309 ocorrências de falta de
energia entre os meses de janeiro e junho com a mesma
causa.

Ranking de queimadas

São Luís lidera o ranking com 51 ocorrências registradas, Imperatriz ﬁca logo atrás com 35 casos e Bacabal
com 14.

O gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Maranhão, Saulo Ferreira, explica que as queimadas causam inúmeros transtornos. “É preciso atenção redobrada com focos de incêndios, porque mesmo que as chamas não cheguem a atingir a rede elétrica, só o calor
provocado pelas queimadas pode destruir as estruturas
de distribuição elétrica, como postes, transformadores,
cabos e torres, provocando falta de energia e colocando
também em risco a própria comunidade”, enfatiza o Gerente de Obras e Manutenção.

É preciso atenção redobrada com
focos de incêndios, porque mesmo
que as chamas não cheguem a
atingir a rede elétrica, só o calor

SÃO LUÍS

Homem é preso por estuprar os próprios filhos
A Polícia Civil do Maranhão, por
meio da Superintendência de Polícia
Civil da Capital (SPCC) e da Delegacia
de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prendeu um homem suspeito de abuso sexual. A prisão do
suspeito aconteceu no Anel Viário, região central da capital e foi por força
de um mandado de prisão preventiva. A investigação teve início após um
denúncia que o suspeito teria praticado atos libidinosos contra os ﬁlhos.
Após as medidas de praxe, o suspeito
foi levado ao sistema penitenciário.

provocado pelas queimadas pode
destruir as estruturas de distribuição
elétrica
Orientações importantes para evitar as
queimadas:

• Não faça queimadas próximo da rede elétrica;
• Tenha atenção ao descartar fósforos e bitucas de cigarro, pois uma pequena faísca pode provocar um grande incêndio;
• Não acenda velas nem fogueiras próximos à vegetação mais seca;
• Não faça queimadas para limpar pastagens ou plantio
agrícola;
• Procure fazer “aceiros” no terreno, eles ajudam a controlar o fogo em caso de acidentes.

PORTES

NAMIRA

CULINÁRIA

BLOGS

INSCRIÇÕES ABERTAS

Concurso de fotografia premiará estudantes da rede
pública de São Luís
Os três primeiros colocados serão premiados com celulares.

NA MIRA, COM INFORMAÇÕES DO MPMA
04/08/2020 às 07h56

As fotos poderão ser enviadas até o dia 28 de agosto. (Foto: divulgação/MPMA)

SÃO LUÍS - Foram abertas nessa segunda-feira (3) as inscrições para o Concurso de Fotografia
promovido pelo Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, coordenado pelo
Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos-CAOP/DH, Ministério Público do Maranhão.

O concurso integra as ações da campanha Rede do Bem: Estamos Aqui para Ajudar-2020. Todas
as regras para participar do concurso estão disponíveis no edital.
As inscrições deverão ser realizadas mediante o encaminhamento das fotografias para o e-mail
caopdhc@mpma.mp.br, até o dia 28 de agosto. Todas as fotos que não obedecerem aos critérios
previstos no edital serão automaticamente desclassificadas.
“Esse concurso é destinado aos alunos de escolas públicas do estado do Maranhão, a partir dos 12
anos de idade. Os três primeiros colocados serão premiados com aparelhos celulares, e os 30
melhores classificados farão parte de um livro, que será elaborado por integrantes do Fórum”,
explica a promotora de justiça Cristiane Lago, coordenadora do CAOP/DH.
As fotografias deverão ter como temática a natureza (árvores, flores, praias, etc), não podendo
conter nenhum elemento humano na imagem. Cada participante poderá enviar apenas uma foto,
identificando-se com o seu nome, idade e escola que estuda. No ato do envio da fotografia, o
participante deverá enviar também a frase: “Essa imagem me faz bem porque…” devendo o aluno
realizar a complementação.
Após o término do prazo de envio, a Comissão Julgadora do CAOP/DH selecionará 30 fotografias
para compor um livro de fotos e textos educativos. Para fins de avaliação, serão consideradas a
adequação ao tema (5,0 pontos), originalidade e criatividade (2,5 pontos cada). Os três primeiros
classificados receberão um certificado de participação e um aparelho celular.
O resultado será divulgado no dia 10 de setembro, às 12h, no Instagram do MPMA.

SÃO LUÍS – Inscrições para Concurso de
Fotografia estão abertas a partir desta segundafeira
Publicado em agosto 3, 2020 por Walkir Marinho
Estão abertas a partir desta segunda-feira, 3, as inscrições para o Concurso de Fotografia promovido pelo Fórum
Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, coordenado pelo Centro de Apoio Operacional de Direitos
Humanos-CAOP/DH, do Ministério Público do Maranhão. O concurso integra as ações da campanha Rede do Bem:
Estamos Aqui para Ajudar-2020. Todas as regras para participar do concurso estão disponíveis no edital.

As inscrições deverão ser realizadas mediante o encaminhamento das fotografias para o e-mail caopdhc@mpma.mp.br,
até o dia 28 de agosto. Todas as fotos que não obedecerem aos critérios previstos no edital serão automaticamente
desclassificadas.
“Esse concurso é destinado aos alunos de escolas públicas do estado do Maranhão, a partir dos 12 anos de idade. Os
três primeiros colocados serão premiados com aparelhos celulares, e os 30 melhores classificados farão parte de um
livro, que será elaborado por integrantes do Fórum”, explica a promotora de justiça Cristiane Lago, coordenadora do
CAOP/DH.
As fotografias deverão ter como temática a natureza (árvores, flores, praias, etc), não podendo conter nenhum elemento
humano na imagem. Cada participante poderá enviar apenas uma foto, identificando-se com o seu nome, idade e escola

que estuda. No ato do envio da fotografia, o participante deverá enviar também a frase: “Essa imagem me faz bem
porque…” devendo o aluno realizar a complementação.
Após o término do prazo de envio, a Comissão Julgadora do CAOP/DH selecionará 30 fotografias para compor um livro
de fotos e textos educativos. Para fins de avaliação, serão consideradas a adequação ao tema (5,0 pontos), originalidade
e criatividade (2,5 pontos cada). Os três primeiros classificados receberão um certificado de participação e um aparelho
celular.
O resultado será divulgado no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro, às 12h, no Instagram do MPMA
(@mpmaoficial). (CCOM/MPMA)

MP Eleitoral emite Recomendação para evitar
propaganda eleitoral na execução de programas sociais
O Ministério Público Eleitoral emitiu uma Recomendação aos prefeitos e vereadores de
Estreito e São Pedro dos Crentes para que não façam propaganda eleitoral na execução
de programas sociais e de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. Não deve
ocorrer enaltecimento em favor de candidato, pré-candidato ou partido político, ainda
que de forma subliminar, e essas ações não podem ser realizadas por entidades
nominalmente vinculadas ou por eles mantidas.
A manifestação ministerial foi assinada pelo promotor eleitoral Domingos Eduardo da
Silva, que atualmente responde pela 82ª Zona Eleitoral do Maranhão.
Informações como data, produto/serviço e local onde ocorrerá a execução dos
programas sociais e distribuição gratuita de bens, valores e benefícios devem ser
comunicadas à Promotoria de Justiça de Estreito com antecedência mínima de dois
dias, salvo comprovada impossibilidade, quando deverá ser comunicado ao Ministério
Público Eleitoral até um dia após a sua execução.
A inobservância das recomendações sujeita o infrator, agente público ou não, a pena
pecuniária de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00 e cassação de registro ou de diploma do
candidato beneficiado, além de inelegibilidade por abuso de poder ou por prática de
conduta vedada.

PODER

Câmara de Itinga é alvo de
inquérito por
irregularidades em obras
inacabadas
04/08/2020 08h50 - Atualizado em 04/08/2020 08h50

0

A Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão
instaurou um inquérito para apurar supostas
irregularidades em obras de reforma da Câmara de
Vereadores do município, comandada pela vereadora
Gel Torres.
Documento obtido pelo Blog do Neto Ferreira mostram
que a investigação iniciou após denúncias que relatam
que a Casa Legislativa teria informado a conclusão da
ampliação.
No entanto, fotos revelam que as obras estão paradas
e o contrato firmado para execução dos serviços
também não foi informado no Portal da Transparência.
A investigação para apuração dos fatos tem um prazo
de conclusão de 12 meses e está a cargo do promotor
de justiça, Tiago Quintanilha Nogueira.

Presidente da Câmara de Itinga, vereadora Gel
Torres
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Na manhã desta terça-feira (4), um homem, identificado como J.S.R, foi preso por estuprar os
próprios filhos. A prisão ocorreu no Anel Viário em São Luís em decorrência de um mandado de
prisão preventiva.
A investigação policial teve início após denúncias sobre os abusos nas duas crianças praticados pelo
acusado.
Após as medidas de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará a
disposição da justiça.

SÃO LUÍS – MPMA realizará audiência para
discutir retorno de aulas presenciais na rede
privada
Publicado em agosto 4, 2020 por Walkir Marinho
As Promotorias de Justiça de Defesa da Educação de São Luís estão articulando a realização de uma audiência virtual,
em data ainda a ser definida, para discutir questões relacionadas à retomada das aulas presenciais nas escolas da rede
privada da capital, iniciada nesta segunda-feira (3).

Da reunião devem participar, além das Promotorias da Educação, promotores de justiça que atuam nas áreas do
Consumidor e Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e Educação, Conselho Estadual de Educação, Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão (Sinepe/MA), Associação dos Pais e Alunos de Instituições de
Ensino do Estado do Maranhão (Aspa) e o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino da Rede
Particular do Estado do Maranhão (Sinterp/MA).
Na última sexta-feira, 31 de julho, a 2ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Educação recebeu da Aspa um
ofício no qual a entidade demonstra “preocupação com a intenção das escolas particulares do Maranhão em iniciar as
aulas presenciais”. No documento, a Aspa afirma que decisões estão sendo tomadas de forma unilateral pelas escolas e
ressalta que o retorno das aulas presenciais na rede pública foi suspenso mais uma vez.
De acordo com a promotora de justiça Maria Luciane Lisboa Belo, um ofício foi encaminhado ao Sinepe/MA pedindo
informações sobre as medidas tomadas pelas escolas no cumprimento do Decreto Estadual n° 35.897/2020 e da
Recomendação encaminhada pela Promotoria em 25 de maio. Também foram solicitadas cópias das atas das reuniões
realizadas, com a presença de pais e responsáveis, para definir o retorno das aulas presenciais.
Para Luciane Belo, a reunião será um importante espaço de discussão no qual o Ministério Público busca fomentar a
adoção de medidas que possam garantir a saúde e segurança de estudantes, profissionais da educação e suas famílias.

RECOMENDAÇÃO – A Recomendação expedida em 25 de maio pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação
de São Luís a representantes de escolas públicas municipais, particulares e comunitárias da capital orienta sobre
medidas sanitárias na volta às aulas presenciais.
Entre as principais orientações, está a formação de equipes técnicas habilitadas para elaborar protocolos, definindo os
padrões de conduta e organização que devem ser seguidos dentro das instituições de ensino. Também foi sugerida a
reavaliação das questões pedagógicas a serem trabalhadas com as crianças, principalmente da educação infantil.
Além da obrigatoriedade do uso de máscara por todos que forem circular nas escolas, os espaços físicos devem ser
higienizados com mais frequência, intensificando a limpeza das salas de aula durante a troca de turno e lavagem das
caixas d’água/cisternas, bem como o cuidado extra com a água a ser consumida pela comunidade escolar. Na entrada,
borrifadores contendo solução higienizante devem estar disponíveis.
As unidades escolares devem ter equipes de limpeza capacitadas, devendo ser disponibilizados a esses profissionais os
materiais de uso pessoal para garantirem a sua segurança e saúde, como luvas, máscaras e outros.
O MPMA sugeriu, ainda, a orientação dos educandos quanto à utilização de quatro máscaras em tecido duplo
reutilizáveis: uma máscara para uso do trajeto das residências até o portão de acesso à escola; duas durante a
permanência dentro da instituição de ensino e uma na saída, para retorno às suas residências.
Atividades que gerem aglomerações, como determinadas brincadeiras, precisam ser evitadas; deve haver um
escalonamento nos horários de intervalo, como o recreio, bem como entrada/saída da escola; e, nos refeitórios, é
necessária uma marcação onde cada criança pode se sentar reservando um distanciamento seguro entre elas. (CCOMMPMA)
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As Promotorias de Justiça de Defesa da Educação de São Luís estão articulando a realização de uma
audiência virtual, em data ainda a ser definida, para discutir questões relacionadas à retomada das
aulas presenciais nas escolas da rede privada da capital, iniciada nesta segunda-feira (3).
Da reunião devem participar, além das Promotorias da Educação, promotores de justiça que atuam
nas áreas do Consumidor e Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e Educação, Conselho Estadual
de Educação, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão (Sinepe/MA),
Associação dos Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Estado do Maranhão (Aspa) e o Sindicato
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino da Rede Particular do Estado do Maranhão
(Sinterp/MA).
Na última sexta-feira, 31 de julho, a 2ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Educação
recebeu da Aspa um ofício no qual a entidade demonstra “preocupação com a intenção das escolas
particulares do Maranhão em iniciar as aulas presenciais”. No documento, a Aspa afirma que decisões
estão sendo tomadas de forma unilateral pelas escolas e ressalta que o retorno das aulas presenciais na
rede pública foi suspenso mais uma vez.

De acordo com a promotora de justiça Maria Luciane Lisboa Belo, um ofício foi encaminhado ao
Sinepe/MA pedindo informações sobre as medidas tomadas pelas escolas no cumprimento do Decreto
Estadual n° 35.897/2020 e da Recomendação encaminhada pela Promotoria em 25 de maio. Também
foram solicitadas cópias das atas das reuniões realizadas, com a presença de pais e responsáveis, para
definir o retorno das aulas presenciais.
Para Luciane Belo, a reunião será um importante espaço de discussão no qual o Ministério Público
busca fomentar a adoção de medidas que possam garantir a saúde e segurança de estudantes,
profissionais da educação e suas famílias.
Recomendação
A Recomendação expedida em 25 de maio pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de
São Luís a representantes de escolas públicas municipais, particulares e comunitárias da capital
orienta sobre medidas sanitárias na volta às aulas presenciais.
Entre as principais orientações, está a formação de equipes técnicas habilitadas para elaborar
protocolos, definindo os padrões de conduta e organização que devem ser seguidos dentro das
instituições de ensino. Também foi sugerida a reavaliação das questões pedagógicas a serem
trabalhadas com as crianças, principalmente da educação infantil.
Além da obrigatoriedade do uso de máscara por todos que forem circular nas escolas, os espaços
físicos devem ser higienizados com mais frequência, intensificando a limpeza das salas de aula durante
a troca de turno e lavagem das caixas d’água/cisternas, bem como o cuidado extra com a água a ser
consumida pela comunidade escolar. Na entrada, borrifadores contendo solução higienizante devem
estar disponíveis.
As unidades escolares devem ter equipes de limpeza capacitadas, devendo ser disponibilizados a esses
profissionais os materiais de uso pessoal para garantirem a sua segurança e saúde, como luvas,
máscaras e outros.
O MPMA sugeriu, ainda, a orientação dos educandos quanto à utilização de quatro máscaras em tecido
duplo reutilizáveis: uma máscara para uso do trajeto das residências até o portão de acesso à escola;
duas durante a permanência dentro da instituição de ensino e uma na saída, para retorno às suas
residências.
Atividades que gerem aglomerações, como determinadas brincadeiras, precisam ser evitadas; deve
haver um escalonamento nos horários de intervalo, como o recreio, bem como entrada/saída da
escola; e, nos refeitórios, é necessária uma marcação onde cada criança pode se sentar reservando um
distanciamento seguro entre elas.

