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Momento da explosão na área portuária de Beirute, que causou mortes e destruição
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MARÉ BAIXA
02h02         0.8m
14h23         0.6m

MARÉ ALTA
08h14         5.7m
20h42         5.5m

Sol com algumas
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Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/489479

AlternativoEsportes

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

Moto Club 
avança e 
o MAC é
rebaixado 
pela 2ª vez PÁGINA 7

Inquérito, conduzido pela Secreta-
ria de Estado da Saúde, em parceria
com a Universidade Federal do Ma-
ranhão (UFMA), avaliará o cenário
da pandemia no estado.  GERAL 9

Mais de 1.000
amostras 
já foram
analisadas
pelo Lacen 

Sorologia Covid-19

A forte explosão ocorreu na área por-
tuária, perto do centro de Beirute, e
causou ondas de choque pela capi-
tal libanesa, quebrando vidros em
casas e edifícios.  O MUNDO 8

Dezenas de
mortos e
feridos em
explosão em
Beirute

Líbano

POLÍCIA 8

Adolescente
é executado
por facção
em São José
de Ribamar 

Violência
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GERAL 9

Uema aprova
calendário
de aplicação
de provas do
PAES/2021

Ensino superior

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

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

123.887 recuperados do novo
coronavírus no estado, 
de acordo com boletim

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

272.997
CASOS

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

Em documento endereçado à po-
pulação maranhense, os professo-
res afirmam que ainda não é o mo-
mento de retornar, devido aos nú-
meros da Covid-19.   CIDADES 6

Professores
pedem
suspensão
de ano letivo
nas escolas

Rede pública

Liga detalha os
primeiros jogos na
volta do futebol 
do MA oestadoma.com/489487

PACIENTES TESTES

Academia de luto:
morrem os escritores
Milson Coutinho e
Waldemiro Viana GERAL 9

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 

Escolas particulares são fiscalizadas

Divulgação

Papão venceu o MAC por 2 a 1



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 fo-
tografias que utilizam um conceito orgânico e
sem manipulação digital.

Por meio de cada uma das imagens, Marcelo
Cunha cria uma narrativa revelando particula-
ridades da mãe, usando os efeitos de luz e edi-
ção. “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 mater-
nidade”, afirma.

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

ras e geralmente eu converso muito com a pes-
soa. Vamos nos conhecendo e a gente faz essa
troca, que me traz sensações e intuições cria-
tivas que eu vou abordando no decorrer do en-
saio”, conclui.

Marcelo também relatou a escassez de gale-
rias para exposições físicas de fotografias em
São Luís e a dificuldade que o gênero enfrenta
para ser considerado obra de arte. Por fim agra-
deceu 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_).�

Programação 

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

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

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

02h00 - Palavra Amiga com
Bp. Edir Macedo

03h00 - Programação
Universal URD

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
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Fotos/Divulgação/Marcelo Cunha

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

Exposição “MOTHER”
em cartaz na galeria

Márcia Sandes

HORÓSCOPO
ÁRIES  (21/3 a 20/4)

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.

GÊMEOS  (21/5 a 20/6)

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

LEÂO  (23/7 a 22/8)

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.

LIBRA.  (23/9 a 22/10)

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

TOURO  (21/4 a 20/5)

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

CÂNCER (21/6 a 22/7)

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

VIRGEM   (23/8 a 22/9)

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

ESCORPIÃO.  (23/10 a 21/11)

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)

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

CAPRICÓRNIO. (22/12 a 20/01)

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

AQUÁRIO.  (21/1 a 19/2)

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.

PEIXES.  (20/2 a 20/3)

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

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

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'.



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.

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.

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
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 infecto-
contaminantes. 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.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

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

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.

Mudança
de canais
na TVN

LUCIANO 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

Consumo em
baixa

Nem mesmo a proximidade do Dia
dos Pais foi suficiente para elevar a
predisposição do consumidor são-
luisense 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.

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.

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.
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Divulgação

RÁPIDAS

Fotos/ Divulgação

CLÁUDIA RAIA,  atriz
Sobre o desejo de ser mãe novamente

“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”

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.

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

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.

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 quinta-
feira passada, o
Rio Poty Hotel. E
são vistos com Zé
Walter, José
Ahirton Lopes,
Armando Ferreira
e Luis Campos
Paes



cidade@mirante.com.br
São Luís, 5 de agosto de 2020 - Quarta-feira

Órgãos iniciam fiscalização
de medidas sanitárias
adotadas por escolas
particulares na retomada 
das aulas presenciais
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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

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.

Reprodução/ câmera de segurança

U
ma situação que acen-
deu o sinal de alerta
durante esse período
de pandemia da Covid-

19 é a que criminosos estão uti-
lizando site de ofertas para reali-
zarem 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 che-
gou 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. Aca-
bei passando por um verdadeiro
sufoco”, contou a vítima.

Outra vítima foi Manoel Fer-
reira, 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.

Mais ocorrências
Ainda neste ano, um policial mi-
litar 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

em contato, por meio do tele-
fone, com o bandido, mas não
consegui efetuar a prisão dele.
Tive de registrar a ocorrência na
delegacia responsável para in-
vestigar esse tipo de crime”, ex-
plicou o militar.

Uma golpista usou nome e
transferência bancária falsa para
enganar a vítima. A polícia infor-
mou que a vítima anunciou em
um site de venda um cordão de
ouro e a golpista fechou o negó-
cio via WhatsApp, usando nome
falso. A criminosa foi até o serviço
da vítima, apresentou um com-
provante de transferência bancá-

ria falso e levou o produto. So-
mente depois, a vítima percebeu
que tinha caído em um golpe.

Os golpistas também estão uti-
lizando a internet para pedir ajuda
para vítimas da Covid-19. Uma
das vítimas desse golpe foi Antô-
nio Silva, de 45 anos. Ele disse que
olhou uma campanha de arreca-
dação de alimento e dinheiro des-
tinada a pacientes da Covid, em
um determinado site, doou di-
nheiro e quando ligou para o nú-
mero do telefone que aparecia na
internet, deu como inexistente.

Para a polícia, esse tipo de com-
pra, venda e troca de produtos uti-
lizando a internet, geralmente não
proporciona total segurança, prin-
cipalmente no momento do pa-
gamento e da entrega do produto.
As pessoas devem ter atenção re-
dobrada na hora de fazer a nego-
ciação, para não ter prejuízo eco-
nômico e também para manter
sua integridade física. �

CÂMERA 
de segurança
registrou os
criminosos

saindo de casa no
bairro Ipase, após

assalto

Vítima chegou ao
local combinado e
acabou assaltada
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Devido a pandemia da Covid-9,
como uma das medidas para a evi-
tar a propagação da doença, festas
e aglomerações foram proibidas no
estado do Maranhão. Contudo,
nem todos estão seguindo a me-
dida. Moradores do bairro Turu, na
ilha de São Luís, reclamam de cons-
tantes 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, ape-
nas pararam temporariamente du-
rante o lockdown, porém, com a
reabertura gradual dos serviços, o
local voltou a ser ponto de aglo-
meração e preocupação para vizi-
nhos. 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 prefe-
riu se manter no anonimato, rela-
tou que mesmo com denúncias, in-
clusive durante a pandemia, as

gumas das coisas que os morado-
res da Rua Nossa Senhora da Vitó-
ria, 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 lo-
cada aos fins de semana para even-
tos. De acordo ainda com vizinhos,
o local não possui estrutura ade-
quadas de segurança, ou docu-
mentos que permitem a organiza-
ção de eventos no local.

A residência é vizinha de uma
casa em que moram dois idosos,
sendo um cadeirante, e de outra fa-
mília com crianças, e uma idosa
com depressão. Para esses mora-
dores, as brigas e som alto, com mú-
sicas de teor sexual e apologia às
drogas, dificulta ainda mais os cui-
dados que esses vizinhos precisam
ter com sua saúde.

“Já aconteceu de o meu filho,
que é asmático, ter uma crise res-
piratória e não conseguirmos reti-
rar o carro da garagem para levá-

festas continuaram e os vizinhos se
tornaram alvo de ameaças. “Já que-
braram meu portão. Tive de con-
tratar um segurança, pois os loca-
dores da casa são orientados a
bater na minha porta e quando re-

clamamos sobre o som alto, mui-
tas vezes, eles gritam no microfone
que quem está incomodado que
tape os próprios ouvidos”, contou.

Carros de som, DJs, shows, e ca-
minhões de bebidas são apenas al-

lo para o hospital, pois havia car-
ros e pessoas bloqueando o por-
tão. Fomos até a festa pedir que re-
tirassem o carro, mas ninguém fez
nada. Precisamos pedir um carro
de aplicativo para levar meu filho
ao hospital”, relatou um dos vizi-
nhos.

Grandes festas
Em imagens apresentadas pelos
moradores, é possível ver paredões
de som, pessoas juntas, sem más-
cara, carros espalhados pela rua blo-
queando a garagem, e venda de
pulseiras para a entrada no lugar.
“O som é tão alto que alguns mo-
radores tiveram que retirar os alar-
mes dos carros, pois eles dispara-
vam com o barulho”, continuou.

Para tentar solucionar o pro-
blema, os moradores relatam ter
entrado em contato com os pro-
prietários da casa e realizaram um
abaixo-assinado pedindo a mo-
deração das festas. Como  não
conseguiram resultados, os mora-
dores foram para a Justiça. “Fomos
para a delegacia do Parque Vitória
e lá nos mandaram para a delega-
cia do Turu e de lá para a delega-
cia do Bequimão, onde nos infor-
maram que apenas a Secretaria do
Meio Ambiente resolveria nossa
situação. No local, fomos orienta-
dos 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”, re-
lataram.

Em nota, a Polícia Civil no Ma-
ranhão informou que a fiscaliza-
ção de festas é feita pelas forças de
segurança (Bombeiros, Polícia
Civil, Polícia Militar) Vigilância Sa-
nitária e Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais. A Delegacia de Costumes in-
formou que está tentando locali-
zar 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 abai-
xam o som e logo depois aumen-
tam de novo”, relataram os vizi-
nhos.

De acordo também com mora-
dores, 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 iden-
tidade não foi revelada.�

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

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



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

Intenção é checar se as determinações estão sendo cumpridas na volta
as aulas desse setor; MPMA deve fazer audiência para discutir situação 

De Jesus

Órgãos fazem inspeção
de medidas sanitárias
em escolas particulares

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

A
Superintendência de Vi-
gilância Sanitária esta-
dual (Suvisa) deu início
às fiscalizações em es-

colas particulares, para garantir o
cumprimento das medidas sanitá-
rias e de distanciamento. As ações
iniciaram na última segunda-feira
(3), quando as aulas foram reto-
madas, e contaram com o apoio do
Procon, Vigilância Sanitária do Mu-
nicípio de São Luís e dos bombei-
ros civis.

O objetivo é garantir que as
instituições de ensino cumpram
os protocolos sanitários para a
segurança de alunos e profis-
sionais. O diretor de Fiscaliza-
ção, Carlos Eduardo Garcia,
falou sobre o trabalho de inspe-
ção nas unidades de ensino da
rede privada.

"A ação conjunta é uma de-
terminação do Governo do Es-
tado para fiscalização desses am-
bientes, dessas instituições de
ensino, que estão retomando as
atividades", afirmou. "A verifica-
ção das situações específicas de
cumprimento dos protocolos sa-
nitários é importante neste pe-
ríodo para que garanta a saúde
dos alunos e dos profissionais",
justificou.

Entre as principais orientações,
está a formação de equipes técni-
cas habilitadas para elaborar pro-
tocolos, definindo os padrões de
conduta e organização que devem
ser seguidos dentro das instituições
de ensino. Também foi sugerida a
reavaliação das questões pedagó-
gicas a serem trabalhadas com as
crianças, principalmente da edu-
cação infantil.

Além da obrigatoriedade do uso
de máscara por todos que forem
circular nas escolas, os espaços fí-
sicos devem ser higienizados com
mais frequência, intensificando a
limpeza das salas de aula durante
a troca de turno e lavagem das cai-
xas d’água/cisternas, bem como o
cuidado extra com a água a ser
consumida pela comunidade es-
colar. Na entrada, borrifadores con-
tendo 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 orien-
tação dos educandos quanto à uti-
lização de quatro máscaras em te-
cido duplo reutilizáveis: uma
máscara para uso do trajeto das re-
sidências até o portão de acesso
à escola; duas durante a perma-
nência dentro da instituição de
ensino e uma na saída, para re-
torno às suas residências.

Atividades que gerem aglome-
rações, como determinadas brin-
cadeiras, precisam ser evitadas;
deve haver um escalonamento
nos horários de intervalo, como
o recreio, bem como
entrada/saída da escola; e, nos re-
feitórios, é necessária uma mar-
cação onde cada criança pode se
sentar reservando um distancia-
mento seguro entre elas.�

Medidas sanitárias
As medidas sanitárias impostas para
o retorno das aulas são o uso obri-
gatório de máscaras, a suspensão
do recreio, aferição de temperatura
dos alunos e colaboradores.

As escolas devem criar também
um protocolo de segurança sani-
tária, estabelecer horários diferen-
ciados de entrada e saída, orientar
sobre uso das máscaras, realizar a
divisão das turmas, manter o dis-
tanciamento mínimo de 1,5 metro

entre os estudantes, proibir o uso
coletivo de bebedouros, distribuir
álcool em gel, instalar reservató-
rios com o produto em suas de-
pendências, além de escalar dias
para as aulas presenciais.       

MP fará audiência
As Promotorias de Justiça de De-
fesa da Educação de São Luís estão
articulando a realização de uma
audiência virtual, em data ainda a
ser definida, para discutir questões

Professores de escolas municipais
e estaduais divulgaram uma
“Carta Aberta à População Mara-
nhense” 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 se-
guras para o retorno da comuni-
dade 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 públi-
cas do Maranhão.

Eles afirmam que o Governo
do Estado e a Prefeitura prorro-
garam a volta às aulas presen-
ciais, mas ainda não informa-
ram a data. No entanto,
apontam o retorno com ensino
remoto para o dia 10 de agosto
(Estado) e para o mês de se-
tembro (Município).

“Nós nos reunimos em as-
sembleia e decidimos que di-
vulgaríamos esse documento,
para que as autoridades e a so-
ciedade maranhense tomem co-
nhecimento da realidade atual
do ensino público no Mara-
nhão”, frisou Jorge Sousa, que in-
tegra o Coletivo de Professoras
e Professores das Redes Munici-
pais e Estadual da Educação do
Maranhão.

Dados
Segundo a Carta, essa decisão é
uma declaração de guerra ao di-
reito 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 mi-
lhões de contaminados no Brasil.
E informa que não há achata-
mento da curva: de três a cada 10
contaminados no mundo são
brasileiros, de acordo com as es-
tatísticas do World Meters.

No Maranhão, conforme dis-
crimina o documento, os núme-
ros já passam de 2.900 mortos e
mais de 115 mil infectados, se-
gundo 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”, re-
clamam os professores. 

Conforme Jorge Sousa, um
ponto importante e não mencio-
nado pela Secretaria de Estado da
Educação (Seduc) diz respeito ao
deslocamento dos alunos. “O ma-
nual de reabertura das escolas,
elaborado por técnicos do Mi-
nistério da Saúde e da Fundação
Oswaldo Cruz, é taxativo ao re-
gistrar que o estudante não deve
entrar em coletivos com lotação
excessiva. Crianças e adolescen-
tes 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 rela-
tam que as famílias estão sendo
obrigadas a expor suas vidas à
Covid-19 para garantir sua so-
brevivência 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 empresa-
riado garantir renda a esses tra-
balhadores, para manter as esco-
las fechadas, até que a pandemia
esteja sob controle, mas garan-
tindo que a merenda escolar seja
distribuída para as famílias dos
alunos de cada unidade escolar,
neste período de exceção. É tam-
bém necessário, segundo eles, ga-
rantir testes em massa para de-
tecção do coronavírus, sobretudo
nos bairros de periferia.

Conforme os professores, a
Seduc não dialogou nem avaliou,
com alunos e professores, a efeti-
vidade do ensino remoto implan-
tado em algumas escolas, desde a

suspensão das aulas, momento
em que muitos docentes utiliza-
ram recursos próprios, mesmo
sem ter tido formação para reali-
zarem essas atividades, sobre as
quais os estudantes manifestaram
dificuldades no acesso e down-
load das mídias, por problemas
relativos à Internet ou à configu-
ração de seus dispositivos.

“Nós desejamos que as aulas
retornem, mas com segurança,
vacina e com protocolos sanitá-
rios verdadeiramente efetivos
dentro e fora das escolas, que in-
cluam condições de higiene e
proteção individual e coletiva,
pois é para isso que somos re-
munerados pelos impostos
pagos pelos trabalhadores”, disse
Jorge Sousa.

Até o fechamento desta edição,
a assessoria de imprensa do Go-
verno do Estado não havia res-
pondido aos questionamentos de
O Estado a respeito de seu posi-
cionamento sobre a Carta elabo-
rada pelos professores.   �

relacionadas à retomada das aulas
presenciais nas escolas da rede pri-
vada da capital, iniciada nesta se-
gunda-feira (3).

Da reunião devem participar,
além das Promotorias da Educa-
ção, promotores de justiça que
atuam nas áreas do Consumidor e
Saúde, as Secretarias de Estado da
Saúde e Educação, Conselho Esta-
dual de Educação, Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino no Es-
tado do Maranhão (Sinepe/MA),

Associação dos Pais e Alunos de
Instituições de Ensino do Estado
do Maranhão (Aspa) e o Sindicato
dos Trabalhadores em Estabeleci-
mentos de Ensino da Rede Parti-
cular do Estado do Maranhão (Sin-
terp/MA).

Na última sexta-feira, 31 de
julho, a 2ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Edu-
cação 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 de-
cisões estão sendo tomadas de
forma unilateral pelas escolas e
ressalta que o retorno das aulas
presenciais na rede pública foi sus-
penso mais uma vez.

De acordo com a promotora de
justiça Maria Luciane Lisboa Belo,
um ofício foi encaminhado ao Si-
nepe/MA pedindo informações
sobre as medidas tomadas pelas
escolas no cumprimento do De-
creto Estadual n° 35.897/2020 e da
Recomendação encaminhada pela
Promotoria em 25 de maio. Tam-
bém 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 discus-
são no qual o Ministério Público
busca fomentar a adoção de medi-
das que possam garantir a saúde e
segurança de estudantes, profis-
sionais da educação e suas famílias.

Recomendação
A Recomendação expedida em 25
de maio pela 2ª Promotoria de Jus-
tiça 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.

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

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

Divulgação
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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

Adolescente é morto
na porta de casa, em
São José de Ribamar

Vinte e três quilos de maconha fo-
ram apreendidos, como ainda qua-
tro quilos de crack, 300 gramas de
cocaína, espingarda, garrucha, re-
vólver, munições de calibres diver-
sos, balança de precisão e seis pes-
soas foram presas. Este foi o saldo da
Operação Refrenata I, que ocorreu
no último dia 3, na cidade de Açai-
lândia, que teve como objetivo com-
bater o tráfico de entorpecente.

Esse cerco foi coordenado pela
equipe da Delegacia Regional de
Açailândia como ainda contou com
a participação do Cosar, Bope, Cho-
que, 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

policiais encontraram droga, ar-
mamento, munição, caderno de
anotação da venda de entorpecen-
te, dinheiro, celulares como ainda
seis pessoas foram presas em fla-
grante pelos crimes de tráfico de
droga e posse ilegal de arma de fo-
go. A polícia ainda conseguiu
apreender um adolescente.

Outra ocorrência
Guarnições da Polícia Militar reali-
zaram um cerco no bairro Campo
Velho, em Chapadinha, onde con-
seguiram prender um foragido do
Poder Judiciário, Fabinho da Pe-
dreira. A polícia informou que o
acusado responde pelo crime de
roubo, além de ser suspeito de co-
meter outras ações criminosas nes-
ta semana.�

Operação Refrenata I
resulta na apreensão
de droga e arma
Cerco realizado pelas Polícias Militar e Civil
apreendeu drogas e armas em Açailândia 

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

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

V
iolência em São José de
Ribamar. Um adoles-
cente, de 16 anos, foi
executado nas proximi-

dades de sua residência, localiza-
da na Vila Alcione, durante a ma-
drugada de terça-feira, 4, e, se-
gundo a políci o crime foi reali-
zado por integrantes de uma fac-
ção criminosa. Ainda no mês pas-
sado, duas pessoas foram assas-
sinadas e sendo que uma das ví-
timas foi uma mulher, de aproxi-
madamente 25 anos.

A polícia informou que o ado-
lescente 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 cri-
minoso é suspeito de ter cometi-
do, 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 mi-
litares foram acionados e realiza-
ram rondas na área, mas, não
conseguiram prender os acusa-
dos. A equipe da Superintendên-
cia de Homicídio e Proteção a
Pessoas (SHPP) esteve no local
onde chegou a conversar com al-
gumas testemunhas.

O corpo da vítima foi removi-
do para o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser au-
topsiado e, em seguida, liberado
para os familiares. O resultado
dos exames periciais vai ser en-
caminhado para a Polícia Civil,
que está investigando o caso. O
sepultamento do adolescente
ocorreu ontem, no cemitério da
cidade.

Cerco policial
As Policiais Militar e Civil realizaram
em São José de Ribamar ainda no úl-
timo dia 24 a Operação Poder Para-
lelo para desarticular duas facções
criminosas, que estavam realizando
diversos tipos de crimes, como tráfi-
co de droga, homicídios, tiroteios e,
até mesmo, acusados de expulsar
moradores dos bairros dessa cidade.

No decorrer desse cerco policial,

um total de 18 faccionados foram
presos em cumprimento de ordem
judicial. Em poder dos presos, foram
apreendidas duas armas de fogo, sen-
do uma pistola, que pertence à Polí-
cia Militar do Maranhão. Os policiais
ainda encontraram carregadores, 11
tabletes de maconha, trouxinhas des-
sa 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 le-
vados para a delegacia dessa cidade
onde prestaram esclarecimentos e,
em seguida, para o Complexo Peni-
tenciário 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, identi-
ficado como Diomar dos Santos Soa-
res 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 efe-
tuou seis tiros e fugiu em uma moto-
cicleta Pop 100 preta, de placa não
identificada. �

Divulgação

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 fe-
ridos, informou o ministro da Saúde
do Líbano em comentários em emis-
soras de TV. O ministro havia dito,
anteriormente, que mais de 25 pes-
soas 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 ca-
pital libanesa, quebrando vidros nas
casas das pessoas e causando o co-
lapso de sacadas, segundo testemu-
nhas 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 re-
tirar os mortos. Foi a mais poderosa
explosão em anos a atingir Beirute,
que já sofre com uma crise econômi-

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 tes-
temunhando é uma enorme catás-
trofe”, afirmou o diretor da Cruz Ver-
melha no Líbano, George Kettani,
à rede Mayadeen. “Há vítimas e
mortos por toda parte”. 

Horas após a explosão, que acon-
teceu pouco depois das 18h (horá-

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 cha-
madas para ajudar. 

A explosão foi tão grande que al-
guns 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.  �

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

Momento da explosão ocorrida na área portuária, ontem, em Beirute Explosão: onda de choque, quebrou vidraças e retorceu estruturas

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 Po-
lícia Civil da Capital (SPCC), decla-
rou que os policiais ficaram saben-
do 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 ca-
so e solicitou ao Poder Judiciário a pri-
são do acusado. Ainda segundo o de-
legado, ontem, o  homem foi preso em

cumprimento de ordem judicial e pri-
meiramente levado à sede da DPCA,
localizado na Avenida Beira-Mar, on-
de prestou esclarecimento sobre o ca-
so, 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 rouba-
das, 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 ven-
dido 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. �

Preso acusado 
de estuprar filhos
menores de idade
Detido foi ouvido inicalmente na DPCA e
encaminhado para a Penitenciária de Pedrinhas

SAIBA MAIS 

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.

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.

Mais morte   

WASHINGTON 

O presidente Donald Trump disse
que o surto de coronavírus está o
mais controlado possível nos Esta-
dos 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 en-
trevista ao site de notícias Axios, di-
vulgada 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 conti-
nuam aumentando no país e deze-
nas de Estados dos EUA tiveram que
suspender ou reverter seus planos
de reabertura. �

Trump:
Covid-19
“é o que é” 
e está sob
controle 

Íntegra em oestadoma.com/489475

Fotos/Twitter/Reuters
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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 Mara-
nhão (UEMA) aprovou, na última
segunda-feira (3), por meio de reu-
nião do Conselho de Ensino Pes-
quisa e Extensão – CEPE/UEMA, o
calendário de aplicação de provas
do PAES/2021.

“Devido à situação de pande-
mia que vivemos, o PAES foi al-
terado no seu formato, porém,
não na sua essência, que é a de se-
lecionar candidatos para os cur-
sos de graduação da UEMA e UE-
MASUL. Teremos como principais
datas a publicação das obras lite-
rárias no dia 17 de agosto de 2020
e na mesma data o edital de isen-
ção do pagamento da taxa de ins-
crição. 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 no-
vembro 2020”, informa a assessora
de Seletivos e Concursos (AS-
CONS), 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 con-
secutivos nos dias 28 de fevereiro
de 2021 (domingo) e 1º de março
de 2021 (segunda-feira).

Grau de dificuldade
As duas provas terão o mesmo
perfil e grau de dificuldade. A di-
visão dos candidatos, por dia, de-
verá atender ao número de can-
didatos 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. �

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

Aos 81 anos, faleceu na manhã de
ontem, em São Luís, o ex-presi-
dente 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 resi-
dência e foi levado ao hospital São
Domingos, onde teve uma parada
cardiorrespiratória.

“Milson Coutinho teve uma atua-
ção polivalente, destacou-se como
jornalista, crítico político, como es-
critor e membro da AML. Como his-
toriador prestou diversos serviços
para a cultura, história e letras ma-
ranhenses com trabalhos impres-
cindíveis para o poder judiciário e le-
gislativo. Além disto, foi uma pessoa
muito cordial, amigo. Vai deixar uma
lacuna”, disse o presidente do Tribu-
nal de Justiça do Maranhão e mem-
bro da Academia Maranhense de Le-
tras, desembargador Lourival Serejo. 

Para o presidente da Academia
Maranhense de Letras, Carlos Gas-
par, a morte de Milson Coutinho
foi um impacto também por ocor-

rer poucas horas depois do faleci-
mento de outro membro da AML,
o escritor Waldemiro Viana. “Mil-
son 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 po-
deres 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 ofi-
cial 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 Mara-
nhense de Letras (AML) onde ocu-
pava a cadeira 2, tendo exercido ao
longo da vida, diversos cargos pú-

blicos em órgãos como a Universi-
dade Federal do Maranhão e Tribu-
nal de Justiça. 

Waldemiro Antônio Bacelar Viana
tinha 74 anos. Autor de numerosa co-
laboração publicada na imprensa de
São Luís, notadamente crônicas e ar-
tigos, entre seus livros destaque para
os romances “Graúna em roça de
arroz”, “A questionável amoralidade
de Apolônio Proeza”, “O mau sama-
ritano”, “O pulha fictício”, entre outros. 

O escritor ocupava a cadeira 2 da
AML, tendo sido eleito para a insti-
tuição em 9 de fevereiro de 1984 e to-
mado posse em 31 de outubro do
mesmo ano. Para o presidente da
AML, Carlos Gaspar, é uma perda ir-
reparável no campo pessoal e para
as letras do Maranhão. Ele decretou
luto oficial de oito dias na institui-
ção. “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 es-
petacular”. declarou Gaspar.�

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 

Íntegra em oestadoma.com/489499
e em oestadoma.com/489500

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 Inqué-
rito Sorológico já estão
sendo enviadas para o
Laboratório Central de

Saúde Pública do Maranhão
(Lacen/MA), onde equipes tra-
balham em três turnos, de do-
mingo a domingo, para analisar
todo o material que servirá como
base para o resultado final do es-
tudo. O Inquérito, conduzido pela
Secretaria de Estado da Saúde
(SES) em parceria com a Univer-
sidade Federal do Maranhão
(UFMA), avaliará o cenário atual
da pandemia no estado. Mais de
1.000 amostras já foram analisa-
das pelo Lacen.

Desde o último dia 27, equipes
realizam em 69 municípios, con-
templando todas as 19 Regionais
de Saúde do Maranhão, a pes-
quisa domiciliar com aplicação
de teste sorológico que servirá
como base para Inquérito Soro-
lógico de Infecção por Covid-19
no Maranhão. 

O secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, destaca a im-
portância desse levantamento.
“Nós precisamos ter uma estima-
tiva real de quantas pessoas de
fato foram acometidas pela Covid-
19 no Maranhão. Com o resultado
do Inquérito Sorológico em mãos,
será possível avaliar melhor as de-
cisões já tomadas e definir com
clareza os próximos passos em re-
lação ao combate à doença no es-
tado”, disse o gestor.

O dIiretor geral do Lacen/MA,
Luiz Fernando Ramos Ferreira,

conta que o Lacen/MA está ana-
lisando cerca de 200 amostras por
dia. “Essas amostras chegam ao
longo do dia e, assim que elas che-
gam, as equipes começam a pre-
paração e análise. Estamos traba-
lhando em parceria com as
Regionais de Saúde que encami-
nham o material através da logís-
tica organizada pelo Lacen/MA e
a Vigilância Epidemiológica”, es-
clarece 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 de-
mais municípios, o processo
segue em andamento. Além das
amostras coletadas, mais de 2.400
entrevistas já foram realizadas. 

A superintendente de Epide-
miologia e Controle de Doenças
da SES, Léa Márcia Melo da Costa,
ressalta a agilidade das equipes na
realização das entrevistas e cole-
tas e no encaminhamento das

amostras ao Lacen. “A UFMA fez
uma previsão de seis entrevistas
diárias e nós conseguimos avan-
çar e chegamos a fazer até 12 por
dia. Dessa forma, esperamos que
até o fim desta semana já tenha-
mos encerrado todas a entrevis-
tas e coletas”, afirma.

Após o encerramento das en-
trevistas, coleta e análise das
amostras, a Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), parceira da
Secretaria de Estado da Saúde

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

Outros objetivos
Entre os demais objetivos do ma-
peamento, estão estimar o per-
centual de indivíduos com teste
positivo que apresentam ou apre-
sentaram infecções assintomáti-
cas ou subclínicas; identificar os
sintomas mais comumente rela-
tados pelos indivíduos com anti-
corpos e estabelecer a extensão de
acometimento nos municípios
maranhenses segundo porte po-
pulacional.

Municípios
Os pesquisadores realizarão o in-
quérito 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-

ras, Afonso Cunha, Caxias, Coelho
Neto, Buriti, Anapurus, Araioses,
Chapadinha, Milagres do Mara-
nhão, São Bernardo, Codó, Co-
roatá, Imperatriz, Sítio Novo, La-
jeado 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, Ro-
sário, 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 Riba-
mar, Paço do Lumiar, Raposa, Al-
cântara, Timon, São Francisco do
Maranhão, Cajapió, Palmeirândia,
Governador Nunes Freire, Mara-
caçumé e Santa Luzia do Paruá. �

FIQUE POR DENTRO

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

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.

Capacitação

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

Escritores Milson Coutinho e Waldemiro Viana integravam a AML 

Provas serão
aplicadas em dois
dias consecutivos

Divulgação

Fotos/Arquivo

Divulgação
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUA 05.08.2020

01H47 ................ 0.8H

07H53 ................ 5.6H

14H13 ................ 0.7H

20H23 ................ 5.5H

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”. 

Foram-se, por quê? 

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

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

 PÁGINA  6

 

Padre maranhense 
pedala mais de 600 km

Morre Milson 
Coutinho, 

ex-presidente 
do TJ/MA

PÁGINA  9

OPORTUNIDADES DE EMPREGO

PÁGINA 10

BARBÁRIE: Homem é preso por 
estuprar os próprios filhos

ABSURDO : “Justiceiros” 
matam jovem em Turiaçu

PÁGINA 10

 Milson Coutinhoc estava 
com 81 anos e teve uma 

parada cardiorrespiratória.  
Milson foi articulista do 

Jornal O Imparcial. 
PÁGINA  5

Marinha alerta para 
ventos de 60 km/h

PÁGINA  9

Prefeitura de Barra doCorda abre 1.115 vagas 289 vagas de  nível  médio para Aeronáutica

Campeonato Maranhense

Maranhão é rebaixado.  
Veja os classificados

Campeonato Paulista

Corinthians e Palmeiras
fazem 1º jogo da final

PÁGINA 11

PÁGINA 11

PÁGINA 9 PÁGINA 10

T E M P OS U P E R A Ç Ã O

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

Re tor no de even tos

ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 3,9 mi para apoiar
atingidos pela pandemia

C
om o pro pó si to de apoi ar as 
fa mí li as das lo ca li da des mais 
im pac ta das pe la pan de mia 
de Co vid-19 no Ma ra nhão, o 

Itaú So ci al dis po ni bi li zou R$ 3,9 mi- 
lhões pa ra o en vio de kits de hi gi e ne, 
lim pe za, re fei ções, gás de co zi nha e 
ces tas bá si cas.

As do a ções acon te cem após aná li- 
ses pre li mi na res pa ra iden ti fi car as re- 
giões mais vul ne rá veis e as ne ces si da- 
des bá si cas da po pu la ção. Pa ra o aten- 
di men to às co mu ni da des, fo ram fir- 
ma das par ce ri as com cin co or ga ni za- 
ções da so ci e da de ci vil (OSCs), con fe- 
rin do as sim mai or ca pi la ri da de pa ra a 
dis tri bui ção dos re cur sos. 

“Nes se mo men to, é pre ci so so mar 
es for ços dos di fe ren tes ato res da so ci- 
e da de, em par ce ria com os go ver nos, 
pa ra ga ran tir ra pi da men te à po pu la- 
ção, es pe ci al men te às cri an ças e ado- 
les cen tes, o aces so à saú de, edu ca ção, 
in for ma ção e ali men ta ção”, des ta ca 
Ca mi la Feld berg, ge ren te de Fo men to 
do Itaú So ci al. “As ações pre ci sam ser 
rá pi das e efe ti vas. Atu a mos com as or- 
ga ni za ções so ci ais por que elas co nhe- 
cem bem os ter ri tó ri os e as su as ne- 
ces si da des”.

Os re cur sos dis po ni bi li za dos fa zem 
par te da do a ção de R$ 150 mi lhões re- 
a li za da pe lo Itaú Uni ban co por meio 
da Fun da ção Itaú pa ra Edu ca ção e 
Cul tu ra (que reú ne Itaú So ci al e Itaú 
Cul tu ral) e do Ins ti tu to Uni ban co; e a 
edi ção emer gen ci al do pro gra ma Co- 
mu ni da de, Pre sen te!, vol ta da es te ano 
pa ra apoi ar fi nan cei ra men te as ações 
das OSCs no au xí lio às fa mí li as e aos

For ta le ci men to das OSCs

FAMÍLIAS  RECEBERAM  KITS DE HIGIENE, LIMPEZA, REFEIÇÕES, GÁS  E CESTAS BÁSICAS

co mér ci os lo cais du ran te a pan de mia. 
Con fi ra a lis ta com ple ta com to das as 
or ga ni za ções do es ta do que re ce be- 
ram apoio: Re de de Ter ri tó ri os Edu ca- 
ti vos de São Luís re ce beu R$ 3.000.990 
des ti na dos pa ra apoi ar 8.687 fa mí li as; 
Cen tro Edu ca ci o nal e As sis ten ci al Ali- 
an ça em São Luís re ce beu R$ 449.100 
des ti na dos pa ra apoi ar 850 fa mí li as; 
As so ci a ção Co mu ni tá ria Ita qui-Ba- 
can ga – (ACIB) de São Luís R$ 
250.000,00 des ti na dos pa ra apoi ar 490 
fa mí li as; Fun da ção Ca sa do Fre guês 
de Ma ra ca çu mé re ce beu R$ 
153.000,00 des ti na dos pa ra apoi ar 300 
fa mí li as. E o Ins ti tu to Edu ca ci o nal 
Nos sa Se nho ra Apa re ci da de São Luís 
re ce beu R$ 52.800,00 des ti na dos pa ra 
apoi ar 160 fa mí li as. 

Es tão aber tas até o dia 21 de agos to 

as ins cri ções pa ra o Pro gra ma Itaú So-
ci al UNI CEF, uma ini ci a ti va que con-
tri bui pa ra ga ran tir o de sen vol vi men-
to in te gral de cri an ças e ado les cen tes, 
as sim co mo pa ra o for ta le ci men to 
ins ti tu ci o nal das or ga ni za ções da so- 
ci e da de ci vil no apri mo ra men to de 
su as prá ti cas e na am pli a ção de re sul- 
ta dos de qua li da de.

 O Pro gra ma ofe re ce rá per cur so 
for ma ti vo pa ra os pro fis si o nais das 
ins ti tui ções e, ao fi nal, se le ci o na rá 40 
OSCs que re ce be rão as ses so ria téc ni-
ca e fo men to de até R$ 100 mil ca da. 
Po dem par ti ci par or ga ni za ções da so- 
ci e da de ci vil de to do o país que tra ba- 
lham pa ra a edu ca ção in te gral e in clu-
si va des se pú bli co há pe lo me nos um 
ano. Mais in for ma ções em www.pro- 
gra mai tau so ci a lu ni cef.org.br

NOVO PROTOCOLO

Retomada de eventos será gradual e controlada

REUNIÃO  DA SENIC  COM EMPRESÁRIOS FOI PARA DISCUTIR O PROTOCOLO DE RETOMADA DO MERCADO DE EVENTOS DO MARANHÃO

Com re du ção dos ca sos da Co vid-
19 em to do o Ma ra nhão – co mo na
pes qui sa na ci o nal do Cen tro de Li de- 
ran ça Pú bli ca (CLP), que co lo cou o
Ma ra nhão em pri mei ro lu gar no ín di- 
ce de me lhor de sem pe nho no com ba- 
te ao co ro na ví rus -, a Se cre ta ria de In- 
dús tria, Co mér cio e Ener gia (Seinc)
es tá di a lo gan do com em pre sá ri os dos
ra mos de even tos e ce ri mo ni a lis tas
pa ra a cons tru ção de pro to co los sa ni- 
tá ri os.

Em reu nião com ce ri mo ni a lis tas na
úl ti ma se gun da-fei ra (3), foi dis cu ti da
a apli ca ção de um pro to co lo pa ra re- 
to ma da do mer ca do de even tos do
Ma ra nhão. Du ran te a con ver sa, os
em pre sá ri os co men ta ram so bre di- 
ver sas ati vi da des que fo ram afe ta das,
co mo ca sa men tos, fes tas de 15 anos e
for ma tu ras, mas res sal tan do que re to- 
mar com even tos des te por te re quer
uma ação or ga ni za da e ali nha da ao
Go ver no do Es ta do, via Seinc.

“Es tes se to res en vol vem pro fis si o- 
nais de di ver sas áre as, que fo ram du- 
ra men te afe ta dos com a cri se sa ni tá- 
ria em to do o mun do. Di a lo gar com
eles não é so men te con ver sar com o
em pre sá rio em si, mas pen sar em to- 
da uma ca deia afe ta da, que en vol vem
do de co ra dor ao mo to ris ta, por exem- 
plo. E foi di a lo gan do que che ga mos
nes te pro to co lo, que ain da se rá im- 

ple men ta do até a re to ma da do fun ci- 
o na men to do se tor”, co men tou o se- 
cre tá rio da Seinc, Sim plí cio Araú jo.

A Seinc, jun ta men te com os re pre- 
sen tan tes des ta clas se em pre sa ri al,
de ba teu as me di das sa ni tá ri as e ela- 
bo rou os pro to co los es pe cí fi cos do
seg men to, vi a bi li zan do ago ra o en ca- 
mi nha men to pa ra a Ca sa Ci vil e pa ra
aná li se do go ver na dor Flá vio Di no.
So bre os pro to co los, Sim plí cio Araú jo
pon tu ou, ain da, que di ver sas ações
ne ces sá ri as de vem ser to ma das, se- 
me lhan tes às ado ta das na re a ber tu ra
do co mér cio, que fo ram res pei ta das e
co lo ca ram o Es ta do em um pe río do
de es ta bi li da de no nú me ro de ca sos.

“As mu dan ças efe ti vas só ocor re rão
se bus car mos, em ca da apli ca ção de
pro to co lo, um res pei to ao pró xi mo,
fun da men tal nes te pe río do de cri se.
Da hi gi e ni za ção dos am bi en tes à uti li- 
za ção de más ca ras, de me di das de se- 
gu ran ça pa ra con vi da dos à es pa ça- 
men to en tre me sas e ca dei ras, por
exem plo, ca da me di da é fun da men tal
pa ra que avan ce mos jun tos nes se
com ba te à pan de mia”, res sal tou o se- 
cre tá rio.

“Es ta mos fe li zes pe lo re co nhe ci- 
men to dos pro fis si o nais en vol vi dos
com a área de even tos. Es ta ação da
Seinc, em di a lo gar com as clas ses em- 
pre sa ri ais, é uma ação de va lo ri za ção

do pro fis si o nal e a reu nião com o se- 
cre tá rio [Sim plí cio Araú jo] re for çou a
ne ces si da de des tas pro fis sões tão im- 
por tan tes”, dis se a ce ri mo ni a lis ta Gi- 
se la Di niz.

Na ma nhã des ta ter ça-fei ra (4), o
se cre tá rio Sim plí cio Araú jo par ti ci-
pou de no va reu nião – des ta vez, com
em pre sá ri os dos ra mos de gran des
even tos. A pro pos ta do en con tro foi,
tam bém, di a lo gar so bre a re to ma da
das ati vi da des, mas des de que res pei- 
ta das as nor mas sa ni tá ri as. “O diá lo go
tem que ser per ma nen te. Apren de- 
mos ou vin do, em to dos os seg men tos.
Es tou mui to sa tis fei to pe lo que te nho
ou vi do nos úl ti mos me ses na Seinc.
Te mos con se gui do se guir em fren te
no ob je ti vo de ge rar em pre go, ren da e
dar su por te pa ra que a ca deia pro du- 
ti va de vo cês pos sa avan çar”, afir mou
Sim plí cio Araú jo.

O se cre tá rio res sal tou no va men te o
ze lo à ca deia pro du ti va, pon tu an do a
ne ces si da de dos re pre sen tan tes em se
pen sar nos mú si cos, nos pro pri e tá ri- 
os de som, nas pro du ções, nas ban- 
das, en tre ou tros en vol vi dos.

Nos pró xi mos di as, a Seinc dis cu ti- 
rá com o go ver na dor Flá vio Di no as
pro pos tas de pro to co lo pa ra re to ma- 
da do se tor.

PREVENÇÃO

UEMA terá etapa única
por causa da covid-19

CALENDÁRIO PARA A REALIZAÇÃO SERÁ DIVULGADO DIA 26

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA) apro- 
vou, nes ta se gun da-fei ra (3), por meio de reu nião do
Con se lho de En si no Pes qui sa e Ex ten são – CE PE/UE MA,
o ca len dá rio de apli ca ção de pro vas do PA ES/2021.

“De vi do a si tu a ção de pan de mia que vi ve mos, o PA ES
foi al te ra do no seu for ma to, po rém, não na sua es sên cia,
que é a de se le ci o nar can di da tos pa ra os cur sos de gra- 
du a ção da UE MA e UE MA SUL. Te re mos co mo prin ci- 
pais da tas a pu bli ca ção das obras li te rá ri as no dia 17 de
agos to de 2020 e na mes ma da ta o edi tal de isen ção do
pa ga men to da ta xa de ins cri ção. O edi tal de ins cri ção se- 
rá pu bli ca do em 26 de agos to de 2020 com as ins cri ções
on-li ne pa ra o pe río do de 2 a 27 de no vem bro 2020”, afir-
ma a as ses so ra de Se le ti vos e Con cur sos (AS CONS),
Cris ti a ne Pes ta na.

O Tes te de Ha bi li da de Es pe cí fi ca pa ra os can di da tos
que de se ja rem con cor rer a uma va ga no cur so de Mú si- 
ca Li cen ci a tu ra, se rá apli ca do no dia 10 de ja nei ro de
2021. As pro vas se rão re a li za das em eta pa úni ca, po rém,
em res pei to às nor mas sa ni tá ri as vi gen tes, elas se rão
apli ca das em dois di as con se cu ti vos nos di as 28 de fe ve- 
rei ro de 2021 (do min go) e 1 de mar ço de 2021 (se gun da-
fei ra). As du as pro vas te rão o mes mo per fil e grau de di fi- 
cul da de. A di vi são dos can di da tos, por dia, de ve rá aten- 
der ao nú me ro de can di da tos por cur so/gru po ofe re ci- 
do pe la UE MA e UE MA SUL, de for ma que ha ja um equi- 
lí brio apro xi ma do na quan ti da de de can di da tos por dia.
A di vul ga ção do re sul ta do fi nal es tá pre vis to pa ra o dia 2
de abril de 2021.

DESAFIO

UFMA realiza pesquisa
sobre ensino remoto

UFMA FARÁ UM RAIO-X DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19

Pa ra ana li sar os pos sí veis de sa fi os apre sen ta dos pe lo
en si no re mo to de sen vol vi do no Ma ra nhão, du ran te a
Pan de mia de co vid-19, as pro fes so ras Ci di nal va Ne ris;
Ta ti a ne da Sil va Sa les e Rai mun da No na ta Ma cha do, do
Nú cleo In ter dis ci pli nar em Es tu dos Afri ca nos e Afro-
Bra si lei ros da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (Ni e- 
sa fro – UF MA), es tão co or de nan do a pes qui sa “Edu ca- 
ção em Tem pos de iso la men to so ci al: de sa fi os do en si no
re mo to e as de si gual da des so ci o e conô mi cas no Ma ra- 
nhão”.

A pes qui sa é vol ta da pa ra do cen tes da edu ca ção bá si- 
ca no es ta do do Ma ra nhão, em es co las da re de pú bli ca e
pri va da que es tão re a li zan do ati vi da des de en si no de
for ma re mo ta e pa ra os res pon sá veis por es tu dan tes da
edu ca ção bá si ca, da re de pú bli ca e pri va da do Es ta do,
que es tão re a li zan do ati vi da des es co la res de for ma re- 
mo ta.

Os do cen tes par ti ci pan tes de vem aces sar o for mu lá- 
rio ele trô ni co pa ra pre en cher o ques ti o ná rio, já os res- 
pon sá veis por es tu dan tes, de vem aces sar es se ou tro for- 
mu lá rio. “Com es se es tu do, de se ja mos con tri buir com
uma pro du ção de aná li se si tu a ci o nal das dis tin tas con- 
di ções de ati vi da des re mo tas pa ra pes so as, so bre tu do
do cen tes e dis cen tes no es ta do do Ma ra nhão”, afir mou
as co or de na do ras da pes qui sa.

São Luís, quarta-feira, 5 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) investiga mais um crime
bárbaro na cidade de Turiaçu, no interior do Maranhão

DOU GLAS CU NHA

Iní cio das in ves ti ga ções

Lei de Ta lião

Um cri me e mui tas dú vi das

BARBÁRIE

“Justiceiros” matam
jovem em Turiaçu

U
m cri me de exe cu ção,  con- 
fi gu ra do co mo ação de um
gru po “jus ti cei ros”, foi re- 
gis tra do na ci da de de Tu ri a- 

çú, no li to ral Nor te do Ma ra nhão, cau- 
san do gran de re vol ta, di an te do des- 
ca so das au to ri da des po li ci ais da que- 
le mu ni cí pio, que se omi ti ram até
mes mo de efe ti var os le van ta men tos
no lo cal do cri me e pro ce der o exa me
ca da vé ri co de pra xe, no cor po da ví ti- 
ma, um jo vem de ape nas 19 anos, Je- 
fer son Sou za San tos.

Re cen te men te, Tu ri a çu foi aba la da
com um cri me bár ba ro que vi ti mou
dois ido sos, pais do par la men tar fe de- 
ral Clé ber Ver de. A re per cus são foi
gran de dan do ori gem a uma ime di a ta
me ga o pe ra ção po li ci al, que re sul tou
na pri são de en vol vi dos e a mor te de
um, em con fron to com a Po lí cia.

To da cú pu la do Sis te ma de Se gu- 
ran ça Pú bli ca es te ve em Tu ri a çu,
acom pa nhan do as ope ra ções. O ca so
da mor te de Je fer son não mo ti vou a
Po lí cia a cum prir su as obri ga ções, co- 
mo se ele não fos se hu ma no e não ti- 
ves se di rei tos.

Ao to mar co nhe ci men to do cri me
con tra Je fer son San tos, o ti tu lar da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Se gu ran ça Pú- 
bli ca, de le ga do Jef fer son Por te la, des- 
lo cou uma equi pe de po li ci ais es pe ci- 
a li za dos pa ra Tu ri a çu, pa ra efe ti var os
pro ce di men tos le gais e as in ves ti ga- 
ções so bre es te e ou tros cri me ali
ocor ri dos.

Es sa ga ran tia foi da da ao se nhor Jo- 

sé An to nio de Je sus San tos, que foi re- 
ce bi do pe lo se cre tá rio de Se gu ran ça,
que ou viu su as quei xas pe la per da de
um fi lho.

A ví ti ma des te cri me, o jo vem Je fer- 
son Sou za San tos, de 19 anos, mo ra- 
dor do po vo a do Por to San to, na zo na
ru ral de Tu ri a çú, foi acu sa do de ter
pra ti ca do, no pe río do do Car na val,
um fur to na re si dên cia de um ho mem
iden ti fi ca do co mo Je ci val do Ri bei ro,
co nhe ci do co mo “Ti val do”.

No dia 8 de mar ço, por vol ta das
10h, Ti val do, na com pa nhia de ou tros
dois in di ví du os co nhe ci dos co mo “Ja- 
ca ré” e “Ju ca”, saí ram à pro cu ra de Je- 
fer son, e ao en con trá-lo, Ti val do, de
pos se de uma ar ma de fo go (re vól ver),
te ria fei to um dis pa ro con tra a ví ti ma,
que te men do pe la sua in te gri da de,
saiu cor ren do, em di re ção a um ma ta- 
gal, sen do per se gui do pe lo trio.

Con for me o se nhor Jo sé An to nio de
Je sus San tos, pai da ví ti ma, na sua
ten ta ti va de fu gir dos seus al go zes, Je- 
fer son te ria es bar ra do em uma cer ca
de ara me que es ta va ele tri fi ca da e
aca bou mor ren do.

A ví ti ma fi cou de sa pa re ci da e o seu
ca dá ver, já em adi an ta do es ta do de
pu tre fa ção foi lo ca li za do no dia 11 de
mar ço por fa mi li a res.

Mes mo ten do co nhe ci men to da
ocor rên cia do fa to de li tu o so, os po li- 
ci ais que tra ba lham na De le ga cia da
Po lí cia Ci vil de Tu ri a çu, não se des lo- 
ca ram pa ra ve ri fi car as cir cuns tân ci as
do cri me, ou se quer co mu ni ca ram à
De le ga cia Re gi o nal de Pi nhei ro, vis to
que Tu ri a çu, es tá sem de le ga do, pa ra

que fos sem ado ta das as pro vi dên ci as
le gais.

As au to ri da des da Po lí cia Ci vil em
Pi nhei ro, só to ma ram co nhe ci do do
ca so, de pois que uma ad vo ga da con-
tra ta da pe los fa mi li a res da ví ti ma, es- 
te ve na De le ga cia Ge ral da Po lí cia Ju- 
di ciá ria e pro to co lou a de nún cia e re- 
que reu jun to à De le ga cia Re gi o nal de
Pi nhei ro, a exu ma ção do ca dá ver de
Je fer son Sou za San tos, vis to que o re-
fe ri do não foi sub me ti do a exa me ca- 
da vé ri co pe la Po lí cia Téc ni ca.

So bre es te ca so pai ram mui tas dú- 
vi das. Pri mei ro so bre a ma te ri a li da de
do cri me de fur to, que te ria si do pra ti-
ca do pe la ví ti ma na re si dên cia do se- 
nhor Je ci val do Ri bei ro, vis to que não
se tem co nhe ci men to de al gu ma pro- 
vi dên cia ou in ves ti ga ção por par te
das au to ri da des po li ci ais.

A se gun da é quan to a cau sa da
mor te de Je fer son San tos, se pe lo ti ro
dis pa ra do por Je ci val do Ri bei ro ou
por ele tro ples são, cau sa da pe la cer ca
ele tri fi ca da, em que ele te ria es bar ra-
do quan do ten ta va fu gir de Je ci val do e
seus ami gos Ju ca e Ja ca ré, que tam- 
bém de ve rão ser in di ci a dos pe la co-
au to ria do ho mi cí dio, ma te ri a li za do
quan do pra ti ca vam a jus ti ça com as
pró pri as mãos, co mo vin gan ça por
um su pos to cri me de fur to, que tam- 
bém ca re ce ser in ves ti ga do.

Tam bém de ve ser apu ra do o por te
ile gal de ar ma, por Je ci val do Ri bei ro,
que não sen do mem bro das for ças de
Se gu ran ça, por cer to não es tá au to ri- 
za do a ter pos se e, ou por te de ar ma de
fo go.

SALÁRIOS DE R$ 5 MIL

289 vagas de nível médio para Aeronáutica

• Co mu ni ca ções
• Fo to In te li gên cia

• Guar da e Se gu ran ça

• Ele tri ci da de e Ins tru men tos
• Es tru tu ra e Pin tu ra
• Me te o ro lo gia
• Su pri men to
• In for ma ções Ae ro náu ti cas
• Bom bei ro
• Car to gra fia

A Ae ro náu ti ca di vul gou um se gun- 
do edi tal de con cur so pa ra in gres so na 
Es co la de Es pe ci a lis tas (EE Ar). A ofer- 
ta é de 289 va gas pa ra quem pos- 
sui en si no mé dio com ple to. São opor- 
tu ni da des pa ra am bos os se xos e em 
di ver sas es pe ci a li da des.

Além do ní vel de es co la ri da de, pa ra 
con cor rer no con cur so da Es co la de 
Es pe ci a lis tas, os can di da tos de vem 
ter ida de en tre 17 e 24 anos.

Ve ja as qua tro op ções de va gas 
abai xo:

1 – Ae ro na ve gan tes (am bos os se- 
xos)

2  – Não ae ro na ve gan tes (so men te 
se xo mas cu li no)

3 – Não ae ro na ve gan tes (so men te 
se xo mas cu li no)

• De se nho
• Ele tro me câ ni ca
• Me ta lur gia

• Con tro le de Trá fe go Aé reo

PARA CONCORRER NO CONCURSO, OS CANDIDATOS DEVEM TER ENTRE 17 E 24 ANOS

4 –  Con tro le de trá fe go (am bos os 
se xos)

A re mu ne ra ção do sol da do du ran te 
o cur so de for ma ção se rá de R$ 
1.066,00. Além dis so, os es tu dan tes 
vão re ce ber os se guin tes be ne fí ci os: 
alo ja men to, ali men ta ção, far da men to 
e as sis tên cia mé di co-hos pi ta lar e 
den tá ria.

De pois do cur so de for ma ção e 
quan do pro mo vi do à gra du a ção de 

ter cei ro-sar gen to, a re mu ne ra ção 
pas sa a ser de R$ 3,8 mil, acres ci do 
ain da pe los adi ci o nais mi li tar (16%) e 
ha bi li ta ção (16%). As sim, os ga nhos 
po dem au men tar pa ra R$ 5 mil.

Ins cri ções
As ins cri ções vão até 26 do mes mo 
mês pe la pá gi na da Ae ro náu ti ca. É ne-
ces sá rio re a li zar ca das tro no si te da 
ins ti tui ção. Ca so o can di da to já te nha 
re a li za do a ins cri ções pa ra con cur so 
em anos an te ri o res, os da dos pro va-
vel men te es tão sal vos, agi li zan do o 
pro ces so de ins cri ção. Ta xa de ins cri- 
ção no va lor de R$ 60 é co bra da.

SÃO LUÍS

Homem é preso por estuprar os próprios filhos
A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por

meio da Su pe rin ten dên cia de Po lí cia
Ci vil da Ca pi tal (SPCC) e da De le ga cia
de Pro te ção à Cri an ça e ao Ado les cen-
te (DP CA) pren deu um ho mem sus- 
pei to de abu so se xu al.  A pri são do
sus pei to acon te ceu no Anel Viá rio, re-
gião cen tral da ca pi tal e foi por for ça
de um man da do de pri são pre ven ti- 
va. A in ves ti ga ção te ve iní cio após um
de nún cia que o sus pei to te ria pra ti ca-
do atos li bi di no sos con tra os fi lhos.
Após as me di das de pra xe, o sus pei to
foi le va do ao sis te ma pe ni ten ciá rio.

Quei ma das e a re de elé tri ca

Ran king de quei ma das

Ori en ta ções im por tan tes pa ra evi tar as
quei ma das:
• Não fa ça quei ma das pró xi mo da re de elé tri ca;
• Te nha aten ção ao des car tar fós fo ros e bi tu cas de ci -
gar ro, pois uma pe que na faís ca po de pro vo car um gran -
de in cên dio;
• Não acen da ve las nem fo guei ras pró xi mos à ve ge ta -
ção mais se ca;
• Não fa ça quei ma das pa ra lim par pas ta gens ou plan tio
agrí co la;
• Pro cu re fa zer “acei ros” no ter re no, eles aju dam a con -
tro lar o fo go em ca so de aci den tes.

FOR NE CI MEN TO DE ENER GIA

Quei ma das pró xi mas
da re de elé tri ca
re pre sen tam ris cos

O Nor des te re gis tra al tas tem pe ra tu ras o ano in tei ro.
No Ma ra nhão, o mês de ju lho foi mar ca do pe lo iní cio do
pe río do de es ti a gem, o que po de oca si o nar um au men to
nos in ci den tes com quei ma das, que além de ofe re cer
pe ri go aos mo ra do res, tam bém po de in ter rom per o for- 
ne ci men to de ener gia na re gião.

De vi do à bai xa umi da de do ar e o tem po se co, as quei- 
ma das se to nam bas tan te co muns es se pe río do do ano.
Se gun do o bo le tim de mo ni to ra men to de quei ma das re- 
a li za do pe la Se cre tá ria de Es ta do do Meio Am bi en te e
Re cur sos Na tu rais (SE MA), en tre os di as 16 e 30 de ju nho
des te ano, fo ram re gis tra dos 559 fo cos de in cên di os no
Ma ra nhão, sen do que 88,6% das ocor rên ci as se de ram
so men te na re gião do Cer ra do, área que tem uma vas ta
quan ti da de de ve ge ta ção.

Re gis tros mos tram que, no pri mei ro se mes tre de 2020
fo ram re gis tra das mais de 170 ocor rên ci as de in cên di os
e quei ma das pró xi mas à re de elé tri ca no es ta do. Es sas
ocor rên ci as re sul ta ram em fal ta de ener gia elé tri ca pa ra
di ver sos cli en tes. So men te no mês de ju nho des te ano,
32.275 cli en tes ti ve ram seu for ne ci men to de ener gia in- 
ter rom pi do por con ta de quei ma das que atin gi ram a re- 
de elé tri ca. Ape sar do vo lu me de ocor rên ci as ser bai xo, a
quan ti da de de cli en tes in ter rom pi dos de vi do a in cên di- 
os foi de 40.000 nes te pri mei ro se mes tre, o que re pre- 
sen ta um au men to de 46% em re la ção a 2019, ano em
que fo ram re gis tra dos 27.309 ocor rên ci as de fal ta de
ener gia en tre os me ses de ja nei ro e ju nho com a mes ma
cau sa.

São Luís li de ra o ran king com 51 ocor rên ci as re gis tra- 
das, Im pe ra triz fi ca lo go atrás com 35 ca sos e Ba ca bal
com 14.

O ge ren te de Obras e Ma nu ten ção da Equa to ri al Ma- 
ra nhão, Sau lo Fer rei ra, ex pli ca que as quei ma das cau- 
sam inú me ros trans tor nos. “É pre ci so aten ção re do bra- 
da com fo cos de in cên di os, por que mes mo que as cha- 
mas não che guem a atin gir a re de elé tri ca, só o ca lor
pro vo ca do pe las quei ma das po de des truir as es tru tu ras
de dis tri bui ção elé tri ca, co mo pos tes, trans for ma do res,
ca bos e tor res, pro vo can do fal ta de ener gia e co lo can do
tam bém em ris co a pró pria co mu ni da de”, en fa ti za o Ge- 
ren te de Obras e Ma nu ten ção.

É pre ci so aten ção re do bra da com

fo cos de in cên di os, por que mes mo

que as cha mas não che guem a

atin gir a re de elé tri ca, só o ca lor

pro vo ca do pe las quei ma das po de

des truir as es tru tu ras de dis tri bui ção

elé tri ca

São Luís, quarta-feira, 5 de agosto de 2020

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


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.

PORTES NAMIRA CULINÁRIA BLOGS

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fnamira%2Fsao%2Dluis%2Fnoticias%2F2020%2F08%2F04%2Fconcurso%2Dde%2Dfotografia%2Dpremiara%2Destudantes%2Dda%2Drede%2Dpublica%2Dde%2Dsao%2Dluis%2Eshtml
https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fnamira%2Fsao%2Dluis%2Fnoticias%2F2020%2F08%2F04%2Fconcurso%2Dde%2Dfotografia%2Dpremiara%2Destudantes%2Dda%2Drede%2Dpublica%2Dde%2Dsao%2Dluis%2Eshtml
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fnamira%2Fsao%2Dluis%2Fnoticias%2F2020%2F08%2F04%2Fconcurso%2Dde%2Dfotografia%2Dpremiara%2Destudantes%2Dda%2Drede%2Dpublica%2Dde%2Dsao%2Dluis%2Eshtml
https://imirante.com/plantaoi/?query=s%E3o+lu%EDs
https://imirante.com/namira/sao-luis/noticias/2020/08/04/concurso-de-fotografia-premiara-estudantes-da-rede-publica-de-sao-luis.shtml#esporte
https://imirante.com/namira/sao-luis/noticias/2020/08/04/concurso-de-fotografia-premiara-estudantes-da-rede-publica-de-sao-luis.shtml#namira
https://imirante.com/namira/sao-luis/noticias/2020/08/04/concurso-de-fotografia-premiara-estudantes-da-rede-publica-de-sao-luis.shtml#culinaria
https://imirante.com/namira/sao-luis/noticias/2020/08/04/concurso-de-fotografia-premiara-estudantes-da-rede-publica-de-sao-luis.shtml#blogs


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.

https://www.mpma.mp.br/arquivos/COCOM/Edital_-_Concurso_de_Fotografia_-_Rede_do_Bem_1.pdf
https://www.instagram.com/mpmaoficial/


SÃO LUÍS – Inscrições para Concurso de
Fotografia estão abertas a partir desta segunda-
feira
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

https://horaextra.slz.br/2020/08/03/sao-luis-inscricoes-para-concurso-de-fotografia-estao-abertas-a-partir-desta-segunda-feira/
https://horaextra.slz.br/2020/08/03/sao-luis-inscricoes-para-concurso-de-fotografia-estao-abertas-a-partir-desta-segunda-feira/
https://horaextra.slz.br/author/walkir/
https://www.mpma.mp.br/arquivos/COCOM/Edital_-_Concurso_de_Fotografia_-_Rede_do_Bem_1.pdf
mailto:caopdhc@mpma.mp.br


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.

https://luiscardoso.com.br/maranhao/2020/08/mp-eleitoral-emite-recomendacao-para-evitar-propaganda-eleitoral-na-execucao-de-programas-sociais/
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Presidente da Câmara de Itinga, vereadora Gel
Torres

PODER

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

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.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/camara-de-itinga-e-alvo-de-inquerito-por-irregularidades-em-obras-inacabadas/#respond
http://www.netoferreira.com.br/poder/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/camara-de-itinga-e-alvo-de-inquerito-por-irregularidades-em-obras-inacabadas/
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Homem é preso por
estuprar os próprios filhos
em São Luís
04/08/2020 13h22 04/08/2020 13h22

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.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/homem-e-preso-por-estuprar-os-proprios-filhos-em-sao-luis/#respond
http://www.netoferreira.com.br/poder/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/homem-e-preso-por-estuprar-os-proprios-filhos-em-sao-luis/


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.

https://horaextra.slz.br/2020/08/04/sao-luis-mpma-realizara-audiencia-para-discutir-retorno-de-aulas-presenciais-na-rede-privada/
https://horaextra.slz.br/2020/08/04/sao-luis-mpma-realizara-audiencia-para-discutir-retorno-de-aulas-presenciais-na-rede-privada/
https://horaextra.slz.br/author/walkir/


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. (CCOM-
MPMA)



Retorno de aulas presenciais na rede privada é
tema de audiência
Publicado em 4 de agosto de 2020 às 20:55 | Comentar

Foto Divulgação

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.
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https://blogdominard.com.br/2020/08/mpma-realizara-audiencia-para-discutir-retorno-de-aulas-presenciais-na-rede-privada/
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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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