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Maracanã 
fará live com
apresentação
do auto PÁGINA 10
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Divulgação

Posicionamento de
epidemiologista da UFMA
amplia debate sobre retorno
de aulas presenciais. POLÍTICA 3

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

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

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

279.254
CASOS

Estado perdeu R$ 493 mil
da compra de respiradores
Do total de R$ 4,3 milhões que o Governo do Maranhão repassou para a compra de respiradores

que nunca recebeu, o Consórcio Nordeste só devolveu a quantia de R$ 3,8 milhões. POLÍTICA 3

Agência do Bradesco de Alto Alegre do Maranhão foi
um dos últimos alvos de bandidos, na madrugada da
quinta-feira (6), caso que é  investigado pela Seic. 
POLÍCIA 8

Objetivo é sistematizar os dados epi-
demiológicos sobre a pandemia e
refletir sobre a realidade da assis-
tência à saúde destinada aos povos
indígenas no estado.   GERAL 9

Pedido apresentado e que teve
apoio de pelo menos 400 pessoas
do segmento da música e cultura,
ainda será avaliado pela Secretaria
de Estado da Saúde.   CIDADES 6

Pesquisa
inédita da
UFMA faz
mapeamento
da Covid-19 

Povos indígenas

Tragédia

PACIENTES TESTES

Busto do escritor Josué Montello, que foi retirado pela Prefeitura de São Luís para manutenção, ainda não retornou à
Praça do Pantheon, no centro de São Luís; outras esculturas estão sem placas de identificação. CIDADES 6 

Coco no lugar de busto em praça

Paulo Soares

Nove bancos foram
atacados este ano
no Maranhão

Quadrilhas

Apesar dos avanços, casos continuam altos no Maranhão; 
neste ano, já houve o registro de 33 feminicídios e tramitam
4.997 Medidas Protetivas de Urgência.  CIDADES 5

Lei completa 14 anos
no combate à violência
contra a mulher 

Maria da Penha

Esportes

Sampaio 
viaja confiante
para estreia 
na Série B, no
sábado PÁGINA 7

SES avalia
liberação
gradual de
apresentações
culturais 

Flexibilização

Capitão Prokoshev no navio Rhosus, no porto de Beirute, em foto de 2014

Líbano prendeu
16 pessoas por
explosão em Porto
O MUNDO 8

Divulgação

Divulgação
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Estudo mapeia Covid-19 entre
povos indígenas do Maranhão
Pesquisadores da UFMA, IFMA e Agerp se uniram para sistematizar dados epidemiológicos
da pandemia no estado e refletir sobre a realidade da assistência à saúde nas aldeias locais 

O
s professores Ana Caro-
line Oliveira (UFMA),
Daisy Damasceno
Araújo (IFMA), Rodrigo

Theóphilo Folhes, pesquisador
Agerp, e a professora Katia Núbia
Ferreira Corrêa, se uniram para criar
o coletivo Mururu e nesse coletivo,
criar o projeto da Rede (CO)Vida,
uma rede de mapeamento da pan-
demia de Covid-19 entre os povos
indígenas no Maranhão.

Segundo a professora Ana Caro-
line, do curso de Ciências Huma-
nas-Sociologia (câmpus São Ber-
nardo) e do Programa de
Pós-Graduação em Cultura e So-
ciedade da UFMA, o objetivo da
rede é sistemarizar os dados epide-
miológicos que são divulgados
sobre a pandemia no Maranhão e
refletir sobre a realidade da assis-
tência à saúde destinada aos povos
indígenas localizados o estado.

"Para a divulgação da Rede (CO)
Vida criamos uma conta no Insta-
gram e um site que atualizamos
constantemente com os boletins
epidemiológicos. Além dos boletins
publicamos as homenagens das
vidas indígenas que se foram no es-
paço dedicado ao memorial dos
povos indígenas nas nossas redes.
Nosso primeiro boletim foi publi-
cado no dia 31 de maio de 2020. De
lá para cá foram postados 05 bole-
tins epidemiológicos", detalhou.

Impactos  nas aldeias
O coletivo Mururu nasceu de uma
inquietação acerca dos impactos do
novo coronavírus na vida dos povos
indígenas no Maranhão e do possí-
vel grau de letalidade. O grupo é for-
mado por antropólogos, historia-
dores e indigenistas que atuam
diretamente com os povos indíge-
nas, tanto em atividades de pes-
quisa, como em ações indigenistas.

Esse é um coletivo e um projeto
que une, em parceria, a UFMA, por
meio do câmpus de São Bernardo
e do PGCult, o IFMA, por meio do
Núcleo de Estudos Afro brasileiros
e Indígena do câmpus Coelho
Neto, e, inicialmente, com a Car-
tografia Novo olhar, que contribuiu
na produção dos mapas. Atual-

mente, as parcerias da rede que
contribuem com os dados coleta-
dos são a Articulação dos Povos In-
dígenas do Brasil (APIB), Coorde-
nação das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira (COIAB), o
Comitê Estático do Maranhão, e
principalmente, os povos indíge-
nas do Estado.

Diversidade indígena
Os pesquisadores buscam refletir a
realidade da assistência à saúde,
entre outras políticas públicas, des-
tinada aos povos indígenas que ha-
bitam o estado do Maranhão. "Para
qualificar a apresentação dos dados,
respeitando a diversidade indígena
existente no Maranhão, buscamos
ampliar a ajuda e participação dos
indígenas, suas entidades repre-
sentativas e outros aliados, para jun-
tos somarmos esforços no enfren-
tamento dessa crise sanitária e

MP acusa
desrespeito
a decreto
na volta às
aulas em SL  

política", explicou Ana Caroline.

Comparação
Os dados são obtidos a partir das
informações divulgadas pelas se-
cretarias de Saúde tanto do Estado
quanto do município. Ela afirma
que esses dados são comparados
com os disponibilizados pela Se-
cretaria Especial de Saúde Indí-
gena (SESAI), pelos órgãos indige-
nistas da sociedade civil e
organizações indígenas. 

"Procuramos agrupar dados de
diferentes fontes para tornar a in-
formação mais qualificada e de fácil
visualização. Um ponto essencial é
a comunicação direta com mem-
bros dos diversos povos que com-
põe os coletivos indígenas no Estado
do Maranhão", completou. �

Arquivo

SAIBA MAIS

O nome Mururu é em
alusão à uma planta da
região da Baixada
Maranhense, que foi muito
importante para a
manutenção e resistência
dos povos indígenas locais.
Trata-se de uma  planta
alimentícia que ajudou e
para a subisitência nas
aldeias. 

Definição

Coletivo nasceu de
inquietação dos
pesquisadores

Qualificação dos
dados respeitará

diversidade

Aldeia indígena no Maranhão: saúde das diferentes etnias despertou interesse de pesquisadores

Íntegra em oestadoma.com/489590

Promotores de justiça das área da
Educação, Saúde e Infância e Juven-
tude, entidades representativas de es-
tabelecimentos de ensino e de pais e
alunos e membros de órgãos de de-
fesa do consumidor participaram, na
manhã deontem, de uma audiência
virtual para discutir questões relacio-
nadas ao retorno presencial das au-
las na rede privada de ensino. A reu-
nião foi aberta pelo procurador-geral
de justiça, Eduardo Nicolau.

A audiência foi solicitada pela As-
sociação dos Pais e Alunos de Insti-
tuições de Ensino do Estado do Ma-
ranhão (Aspa), que reclamou da fal-
ta de participação dos pais de alunos
nas decisões relativas à retomada das
aulas presenciais.

Descumprimento
Segundo a titular da 2ª Promotoria
de Justiça da Educação de São Luís,
Maria Luciane Lisboa Belo, após as
tratativas, será elaborada uma repre-
sentação já que o artigo 8º do Decre-
to Estadual nº 35.897/2020 não esta-
ria sendo cumprido. A cláusula pre-
vê que, para a volta às aulas, cada es-
cola deve formar uma Comissão de
Saúde, integrada por todos os seg-
mentos da comunidade educacio-
nal, incluindo os pais, para coorde-
nar e avaliar as medidas de preven-
ção à Covid-19.

“Temos que ter sempre um olhar
sensível e responsável para tomar de-
cisões  rápidas que garantam a pro-
teção integral de nossas crianças e
adolescentes, conforme prevê a Cons-
tituição”, disse Maria Luciane Belo. �



GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

A
Secretaria de Estado da
Saúde (SES) do Mara-
nhão confirmou na se-
gunda-feira (3), em ma-

nifestação encaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado
(TCE), que o governo Flávio Dino
(PCdoB) tomou um calote de R$
490 mil do Consórcio Nordeste ao
tentar efetuar a segunda compra
de respiradores por meio do cole-
giado de governadores.

A informação consta de mani-
festação do secretário Carlos Lula,
encaminhada ao órgão de con-
trole externo pelo escritório Rêgo
Carvalho Gomes Advogados, nos
autos de uma representação for-
mulada após a descoberta de que
o governo maranhense pagou por
respiradores que nunca recebeu.

Segundo o documento enviado
ao TCE, na segunda tentativa de
compra – pela qual o Estado de-
veria receber 40 respiradores – a
gestão comunista enviou R$
4.371.840,00, ao Consórcio Nor-
deste, que deveria então proceder
à aquisição.

O negócio, no entanto, seria
efetuado em Euro, moeda cor-
rente na União Europeia, já que o
fornecedor estava na Alemanha.
Assim, quando houve recusa da
empresa em fornecer aos estados
brasileiros, o Consórcio Nordeste
decidiu devolver o que os gover-
nadores já havia repassado.

Ocorre que, no momento da
devolução, a moeda europeia
havia se desvalorizado e o Mara-
nhão recebeu de volta, portanto,
não os R$ 4,3 milhões pagos ini-
cialmente, mas R$ 3.877.906,31 -
um deságio de R$ 493.933,69.

“Ressalte-se que o deságio de
R$ 493.933,69 (quatrocentos e no-
venta e três mil, novecentos e
trinta e três reais e sessenta e nove
centavos) é resultante de dife-
rença cambial em razão da des-
valorização do real perante ao
euro no intervalo de tempo entre

a transferência e a devolução”, diz
o escritório de advocacia que re-
presenta Carlos Lula no caso.

Sem explicação
Na mesma manifestação, o titular
da SES argumentou, via advogados,
que não tem obrigação de informar
ao TCE os contratos assinados pelo
Consórcio Nordeste com a verba
repassada pelo Maranhão.

“No que se refere à conclusão
da Unidade Técnica, que reco-
mendou ao Manifestante a dis-
ponibilização da documentação
referente aos Contratos Adminis-
trativos para compra dos respira-
dores no SACOP, entendemos data
máxima vênia que tal obrigação
não é de responsabilidade do Ma-
nifestante”, alega.

O Governo do Maranhão ten-
tou efetuar duas compras de res-
piradores por meio do Consórcio
Nordeste, mas não recebeu os
equipamentos em nenhuma delas.

Petição
Na primeira tentativa, o Estado
pagou R$ 4,9 milhões por 30 res-
piradores que nunca chegaram.
No início do mês julho, a Bio-

geoenergy protocolou petição no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para negociar a devolução dos va-
lores repassados pela Hempcare
Pharma para a aquisição de 380
ventiladores pulmonares para o
combate à Covid-19.

Prejuízo
Na segunda, o governo pagou R$
4,3 milhões, também não recebeu
os respiradores – seriam 40 -, mas
diz que foi ressarcido dos valores
pelo consórcio. Agora, sabe-se que
o ressarcimento foi feito com pre-

juízo aos cofres estaduais.
Apesar dos calotes, o governa-

dor Flávio Dino (PCdoB) garante
que não houve irregularidades
nos procedimentos.

Além do TCE do Maranhão, tri-
bunais de contas de outros esta-
dos e o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) também analisam os
malfadados negócios feitos pelo
Consórcio Nordeste. 
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Debate ampliado 

Em meio ao retorno das aulas presenciais nas escolas da rede priva-
da de São Luís na última segunda-feira e o adiamento do reinício do
calendário escolar regular da rede pública estadual - que estava mar-

cado para o dia 10 deste mês -, o posicionamento de um epidemiologis-
ta da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) ampliou o debate e a
polêmica sobre o tema.

Antônio Augusto Moura da Silva, professor doutor titular do Departa-
mento de Saúde Pública da UFMA, e professor de Epidemiologia do Pro-
grama de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da universidade, afirmou
que este ainda não é o momento adequado para a retomada das aulas no
estado.

O especialista disse que estudos apontam para, pelo menos, três cri-
térios que devem ser observados obrigatoriamente nas instituições de
ensino, no momento em que o mundo inteiro enfrenta a pandemia da
Covid-19.

A transmissão do novo corona-
vírus, segundo o epidemiologista,
deve estar baixa; é necessário que
haja capacidade de identificar e blo-
quear surtos nas escolas e as unida-
des devem estar adaptados para o
chamado “novo normal”.

Ele explicou que o primeiro cri-
tério o Maranhão ainda não está
cumprido, já que a  transmissão co-
munitária da doença ainda não es-
tá em nível baixo. O estado chegou
até a registrar recentemente, nível
de transmissão abaixo de 1, mas es-
se número precisa permanecer inal-
terado por pelo menos 1 mês, segundo o especialista, o que ainda não
ocorreu.

Até o momento, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, mais de
3.100 pessoas morreram no Maranhão em decorrência do novo corona-
vírus. O número de casos confirmados superou a marca de 125 mil e os
casos ainda ativos, somam mais de 7.600.

O debate, portanto, deve ser ampliado e a retomada das aulas, refe-
rendada por órgãos de controle e vigilância sanitária. Não há espaços pa-
ra omissões. 

Caso contrário, os danos podem ser irreparáveis e o trauma, de-
vastador.

• Por onde anda o ex-vereador Fábio Câmara, que ganhou protagonismo
na oposição no Legislativo Municipal e em 2016 tentou eleger-se prefeito da
capital? 

• O MDB segue indefinido para a eleição municipal 2020 de São Luís. 

• O partido abriu canal de diálogo com, pelo menos, cinco pré-candidatos
na capital, mas segue estudando caminhos que possam resultar em força
na corrida eleitoral de 2022. 

E MAIS

O especialista
disse que estudos
apontam para,
pelo menos, três
critérios que
devem ser
observados nas
escolas

Ressalte-se que o
deságio é
resultante de
diferença cambial
em razão da
desvalorização do
real perante ao
euro no intervalo
de tempo entre a
transferência e a
devolução”

CARLOS LULA, por meio de sua 
representação ao TCE

Monitoramento 
A Saúde do Brasil monitora casos de Síndrome Inflamatória Multissistê-

mica Pediátrica (SIM-P) em crianças e adolescentes entre 7 meses e 16 anos
de idade. 

Há relatos de casos registrados no Maranhão, sobretudo, na Região Me-
tropolitana de São Luís. 

É mais uma situação que preocupa pais, professores e funcionários de es-
colas públicas e privadas de todo o país.

Afronta?
Apesar de ter reconhecido ter tomado calote do Consórcio Nordeste, co-

mo mostra ampla matéria nesta página, o secretário de Estado da Saúde, Car-
los Lula, afirmou à Corte do TCE, por meio de advogados, não ser de sua res-
ponsabilidade informar sobre contratos assinados com o colegiado. 

A resposta, a um  ofício assinado pelo conselheiro Antônio Blecaute, foi
encaminhada ao TCE pelo escritório Rêgo Carvalho Gomes Advogados, que
representa Lula. 

“No que se refere à conclusão da Unidade Técnica, que recomendou ao
Manifestante a disponibilização da documentação referente aos Contratos
Administrativos para compra dos respiradores no SACOP, entendemos data
máxima vênia que tal obrigação não é de responsabilidade do Manifestan-
te”, diz trecho da manifestação.

Troca-troca
O PSTU decidiu mudar o seu pré-candidato na disputa pela Prefeitura em

São Luís, nas eleições 2020. 
Com isso, o até então pré-candidato a prefeito, Saulo Arcangeli, deixa a dis-

puta pelo Executivo. Quem o substitui é Hertz Dias.
A justificativa é de que Arcangeli reúne grandes chances de se eleger ve-

reador na capital, e assim, representar de forma inédita a sigla na Câmara Mu-
nicipal. 

Visitas
Detentos do Complexo Penitenciário de Pedrinhas e das demais unida-

des prisionais da Região Metropolitana de São Luís voltaram a receber visitas
após o período de suspensão causada pela pandemia do novo coronavírus. 

A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária (Seap) nas redes sociais oficiais do órgão.

Para a retomada das visitas, que estão permitidas a cada 15 dias, foram
adotadas algumas medidas preventivas, como uso de máscaras, distancia-
mento mínimo de dois metros entre detento e visitante e proibição de con-
tato físico nos encontros.

Policlínica
O Hospital de Campanha montado em Santa Inês para o atendimento a

pacientes de Covid-19 será transformado em Policlínica.
A informação foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, ao

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB). 
O pedido havia sido feito pelo chefe do Legislativo ao governador Flávio

Dino. Felipe dos Pneus, que também defendia a ideia, participou do encon-
tro que selou o destino do hospital de campanha.

Opinou
O governador Flávio Dino (PCdoB) deu a sua opinião a respeito da pro-

posta de Reforma Tributária do Governo Federal.
De acordo com Dino, a medida deve provocar impacto negativo para a

população mais pobre e para a classe média.
“Esse caminho que Bolsonaro deseja é de esmagamento daqueles que

menos tem e que é prejudicial para a classe média”, disse.

DE OLHO

FOI O VALOR REPASSADO pelo Governo, em segunda
remessa, para o Consórcio do Nordeste na compra de
respiradores.

R$ 4.371.840,00

Informação consta de manifestação do secretário Carlos Lula ao TCE pelo
escritório Rêgo Carvalho Gomes Advogados, que o representa no órgão

PF aponta superfaturamento de
400% de EPIs adquiridos no MA
Três prefeituras foram alvo da Operação “Falsa Esperança” na última quarta-feira: Bacabeira,
Miranda do Norte e Santa Rita apresentaram indícios de superfaturamento de equipamentos na saúde

A Polícia Federal aponta possível su-
perfaturamento de até 400% na com-
pra de macacões que seriam usados
por agentes de saúde no enfrenta-
mento da Covid-19 nas cidades de
Bacabeira, Miranda do Norte e San-
ta Rita, no interior do Maranhão.

As prefeituras das três cidades fo-
ram alvo da Operação “Falsa Espe-
rança”, deflagrada na quarta-feira, 5,
pela PF, em conjunto com a Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), e que
apura indícios de superfaturamento
de equipamentos de proteção indi-
viduais (EPIs) e respiradores pulmo-
nares. Os produtos foram compra-
dos com recurso federal destinado
para o enfrentamento da doença, to-
dos dos mesmo fornecedor, uma em-
presa de Paço do Lumiar.

"No curso das investigações a gen-
te demonstrou que a empresa ven-
deu uma série de produtos que não
tinha no lastro de compra dela. Ou
seja: há um indício de que essa ven-
da não chegou a ser concretizada,
que o produto não tenha sido entre-
gue, causando um prejuízo muito
grave. Além do desvio de recursos pú-

blicos e para o tratamento da Covid-
19, que é muito mais grave", disse.

Ainda segundo a PF, podem ter si-
do desviados cerca de R$ 310 mil na
aquisição de quatro respiradores pul-

monares para os três municípios. Os
equipamentos não foram entregues.

Prisões
Com a deflagração da fase ostensi-

va da operação, a PF cumpriu, ain-
da na quarta-feira, três mandados
de prisão: foram recolhidos para a
sede da Superintendência da PF no
Maranhão, em São Luís, os secretá-
rios municipais de Saúde de Miran-
da do Norte e de Bacabeira e o do-
no da empresa suspeita de partici-
par do esquema.

Já na quinta-feira, 6, foi preso o
secretário de administração da ci-
dade de Santa Rita.

Durante entrevista a O Estado,
em junho, após a deflagração da
Operação “Cobiça Fatal”, que inves-
tiga desvios de recursos da Covid-
19 em São Luís, a superintendente
da CGU no Maranhão, Leylane Ma-
ria da Silva, declarou que aquela
ação foi apenas o ponto de partida
para uma série de fiscalizações de
verba federal empregada contra a
Covid-19 em todo o estado. 

“Desde o início da pandemia e
assim que começaram os repas-
ses de recursos para os estados e
municípios, a CGU começou a le-
vantar os dados correspondentes”,
alertou. �

MA perdeu R$ 490 mil
para o Consórcio NE na
compra de respiradores

Divulgação

Compra de
respiradores está
sob investigação

SES levou calote
do Consórcio do

Nordeste

Consórcio
fracassou no

Nordeste

Carlos Lula encaminhou resposta ao TCE por meio de um escritório de advocacia que faz a sua defesa 

Polícia Federal deflagrou a operação “Falsa Esperança” no estado

Divulgação
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cidade@mirante.com.br
São Luís, 7 de agosto de 2020 - Sexta-feira

SES avalia liberação gradual
de apresentações culturais ao
vivo no Maranhão

CIDADES 6

Mulher tem direito à voz: Lei
Maria da Penha completa 14 anos
Lei é um marco no enfrentamento da violência contra a mulher, mas, total de casos continua alto no
estado; somente neste ano, houve o registro de 33 feminicídios e tramitam um total de 4.997 MPUs

Divulgação

N
esta sexta-feira (7), a Lei
Maria da Penha nº
11.340/06 completa 14
anos de vigência. Ela foi

incorporada à Legislação Brasileira
como um dispositivo poderoso
contra atrocidades praticadas por
homens em desfavor de mulheres.
Mas, o número de ocorrências de
violência doméstica continua alto
no Brasil e o Maranhão não foge a
essa triste realidade.

Dados do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) mostram que no estado,
em 2019, houve o registro de 13.803
processos de violência doméstica,
enquanto, no ano anterior, foi um
total de 12.638 processos. Quanto às
medidas protetivas de urgência
(MPUs), foram 11.455 no ano pas-
sado, e 9.662, em 2018. Somente no
período de pandemia da Covid-19,
de março até o dia 6 de agosto deste
ano, o registro foi de 1.083 medidas
protetivas de urgência na 2ª Vara da
Mulher, no Fórum do Calhau.

Os dados do CNJ mostram que no
Maranhão, em 2019, o Poder Judi-
ciário realizou 283 audiências rela-
cionadas à violência doméstica,
sendo 32 preliminares e 230 instru-
tórias. Houve o registro de 387 sen-
tenças proferidas, sendo 266 com de-
cisão de mérito, além de 154 medidas
protetivas de urgências  deferidas, e
um total de 506 despachos expedi-
dos em processos.

Em relação a registro de mortes
de mulheres, no Maranhão, de
acordo com o Monitor da Violência,
101 mulheres foram assassinadas a
tiros ou por arma branca no decor-
rer do ano de 2018, entre estes casos,
45 foram tipificados como femini-
cídio. Em 2019, 102 mulheres mor-
tas e, deste total, 51 foram casos fe-
minicídio.

A delegada Viviane Fontenelle,
que é chefe do Departamento de Fe-
minicídio, órgão da Superintendên-
cia de Homicídio e Proteção a Pes-
soas (SHPP), informou que neste ano
já houve o registro de 33 casos de fe-
minicídio no Maranhão. Um dos úl-
timos casos ocorreu durante o úl-
timo fim de semana, na cidade de
Riachão, e está sendo investigado
pela Delegacia Regional de Balsas.

Lei e inovações
A Lei Maria da Penha foi promul-
gada no dia 7 de agosto de 2006, ins-
pirada na farmacêutica e bioquí-
mica, Maria da Penha Mais
Fernandes, ferida gravemente em
um caso de violência doméstica por
23 anos. Ela estabelece uma série de
políticas de proteção, com aplicação
de medidas protetivas à mulher
como ainda promove a criação e im-
plantação de delegacias e varas es-
pecializadas contra a violência do-
méstica e de gênero, tornando os
atendimentos mais céleres e otimi-
zando as denúncias.

No decorrer dos anos, a lei pas-
sou por inovações. Entre elas, deter-
mina que a violência doméstica con-
tra a mulher independe de
orientação sexual; retira dos Juiza-
dos Especiais a competência para
julgar os crimes de violência do-
méstica e familiar contra a mulher;
possibilita a prisão em flagrante e a
prisão preventiva do agressor, a de-
pender dos riscos que a mulher corre
e permite que ao magistrado deter-
minar o comparecimento obrigató-
rio do agressor a programas de re-
cuperação e reeducação.

A delegada Kazumi Tanaka, coor-
denadora das Delegacias da Mulher
do Maranhão, declarou que esta lei
é considerada como um marco no
enfrentamento de todas as formas

de violência contra a mulher. Foi a
primeira vez que ocorreu no país,
uma lei que não apenas falava ape-
nas em criminalização das práticas
violentas contra a mulher, mas de
outras estratégicas que pudessem al-

cançar a mudança de comporta-
mento patriarcal e machista. “No
momento, o enfrentamento a esse
tipo de violência é feito por meio de
estratégias políticas, envolvendo
todos os setores e não somente vol-
tado para a segurança”, explicou Ka-
zumi Tanaka.

Ela ainda disse que alei possibili-
tou a integração de todos os orga-
nismos que dão suporte para a mu-
lher, vítima de violência, e concedeu
um mecanismo de defesa, que é a
“Medida de Protetiva de Urgência”.
O magistrado ao deferir essa medida
determina que o agressor afaste ime-
diatamente da vítima e, em caso de
descumprimento, há sanções.

Kazumi Tanaka também contou
que ao longo desses 14 anos houve
um amadurecimento do pensa-
mento e foram realizadas várias po-
líticas públicas para a mulher, em vá-
rias áreas, como saúde, segurança,
educação, emprego e renda.

Casa da Mulher Brasileira
Kazumi Tanaka frisou que um dos
avanços que a mulher teve ao longo
desses anos foi a Casa da Mulher
Brasileira, localizada no Jacarati. O
espaço é especializado em atendi-
mento humanizado às mulheres ví-
timas de violência, previsto na Lei
Maria da Penha, e disponibiliza di-
versos especializados em um
mesmo espaço.

Ainda segundo a delegada, nesse
espaço, há Delegacia Especial da Mu-
lher (DEM), juizados/varas especia-
lizados de Violência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher, Promotoria
Especializada do Ministério Público,
que promove a ação penal nos cri-
mes de violência contra as mulhe-
res; o Núcleo Especializado da De-
fensoria Pública e outros órgãos.

Ela informou que ainda neste se-
mestre será inaugurada a Casa da
Mulher Maranhense, na cidade de
Imperatriz, e vai oferecer os mesmos
serviços hoje ofertados na Casa da
Mulher Brasileira. “A Casa, em Im-
peratriz, é proveniente do  recurso
do Estado e pretende atender o pú-
blico da Região Tocantina.

Patrulha Maria da Penha
A coronel Augusta, comandante de
Segurança Comunitária da Polícia
Militar, considerou que a Lei Maria
da Penha foi um avanço significativo
para combater a violência contra a
mulher e gênero. Como um dos
cumprimentos da lei, o Governo do
Estado criou a Patrulha Maria da
Penha, instituído pelo Decreto
31.763, de 20 de maio de 2016.

Após essa data, a Polícia Militar
dedicou a selecionar e qualificar os

prisões. “Então, mulheres não fi-
quem caladas, pois, denunciem”,
frisou a coronel.

Vara da Mulher
A juíza Lúcia Helena Barros Heluy,
titular da 2º Vara Especial de Violên-
cia Doméstica de São Luís, informou
que a esta Vara compete exclusiva-
mente processar e julgar Medida
Protetiva de Urgência, e faz esse tra-
balho articulado com a Rede de Pro-
teção a Mulher, logo após, informa
para a Delegacia Especial da Mulher,
Defensoria Pública e a Patrulha
Maria da Penha.

Até o momento, tramita nessa
Vara, um total de 4.997 medidas pro-
tetivas de urgências. No início da
pandemia, os servidores dessa Vara
como ainda a magistrada ficaram em
trabalho remoto e foi disponibilizado
o canal de atendimento. No mês pas-
sado, foi retomado o trabalho pre-
sencial, de forma gradual, e as au-
diências estão sendo realizadas pela
plataforma de videoconferência do
Tribunal de Justiça.�

policiais para lidar com mulheres
em situação de violência domés-
tica como ainda promover o poli-
ciamento ostensivo. Desde feve-
reiro de 2017 até julho deste ano,

esse trabalho já resultou em 9.775
medidas protetivas cadastradas,
18.151 visitas e rondas, 9.073 mu-
lheres atendidas, 31 solicitações de
apoio psicológico e um total de 120

FALA, POVO!

“Após essa lei, a mulher
foi amparada de forma
jurídica, mas, ainda há
mulheres que sentem
medo de denunciar o seu
agressor”.

JAQUELINE FRANÇA
20 anos – vendedora

“A mulher hoje se sente
amparada e conhecemos
os nossos direitos e temos
um local específico para
fazer denúncias”

KLÉSIA KAROLINE COSTA 
21 anos – universitária

“A lei foi um marco no
combate a essa
problemática, mas, ainda é
comum encontrar
mulheres com receio de
denunciar o seu agressor,
que na maioria das vezes,
é uma pessoa de casa”

LAINE RIBEIRO 
27 anos – doméstica

O que mudou com
a aprovação da

Lei Maria da
Penha?

102102
MULHERES foram
mortas no Maranhão no
ano passado

3333
FEMINICÍDIOS já
foram registrados pela
polícia neste ano, no
Maranhão

4.9974.997
MEDIDAS protetivas de
tramitam na 2ª Vara 
Especial de Violência
Doméstica de São Luís

5151
CASOS de feminicídio
no estado maranhense
ocorreram em 2019



Artistas apresentaram pedido para retomada de apresentações
em bares e restaurantes, o qual será avaliado pelo COE/Covid-19

SES avalia liberação
gradual de apresentações
culturais ao vivo no MA
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C
om a retomada gradual de
serviços e a reabertura de
bares e restaurantes, ar-
tistas pedem a liberação

de apresentações culturais ao
vivo. Na última quarta-feira (5),
integrantes do Grupo Argumento
se encontraram com o secretário
estadual da saúde, Carlos Lula,
para apresentar pedido de reto-
mada de eventos culturais em
bares e restaurantes. O pedido de-
verá ser avaliado pelo Centro de
Operações de Emergências em
Saúde Pública do Estado do Ma-
ranhão (COE/Covid-19).

O pedido apresentado teve
apoio de pelo menos 400 pessoas
do segmento da música e cultura
no estado. Após analisado pelo Co-
mitê de Operações de Emergências,
será discutida a viabilidade da re-
tomada desta atividade.

A proposta apresentada preserva
as mesmas medidas sanitárias, mas
traz alguns condicionamentos a
respeito dos posicionamentos im-
postos via decreto estabelecido pelo
governo estadual, como o destaque
para uma possível entrada exclu-
siva destinada aos músicos nos lo-
cais de apresentação, para que se
evite o contato deles com o público.

As medidas de espaçamento e
quantitativo de pessoas por local
permanecem as mesmas.

“O coronavírus infelizmente
também tem causado impactos na
economia, principalmente daque-
les que vivem da arte e das apre-
sentações culturais. Pensando
nisso, aprovamos recentemente o

retorno de pequenos eventos pri-
vados, como casamentos e batiza-
dos, por isso, acreditamos que em
breve a classe artística também po-
derá retornar às suas atividades”,
disse o secretário de saúde Carlos
Lula.

O Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública da

Secretaria de Estado da Saúde (SES)
já autorizou as regras sanitárias para
o retorno de pequenos eventos pri-
vados a partir de 15 de agosto, como
casamentos, batizados e festas de
aniversário. Agora, o texto está em
fase de apreciação da Casa Civil e
aguarda aprovação para ser proto-
colado e executado.

Políticas públicas
Um dos integrantes do grupo ainda
destaca que a construção de políti-
cas públicas devem acontecer com
base nos cenários. “Quem conhece
de fato as especificidades das ativi-
dades são aqueles que estão ali
exercendo sua profissão. Então, é
muito importante que o poder pú-
blico esteja atento para ouvir, por-
que desta forma é compreendido o
nível de complexidade que os mú-
sicos sofrem, tanto com a proibi-
ção, quanto com a liberação”, pon-
tuou Wesley Sousa, integrante do
grupo musical Argumento.

Em entrevista para a TV Mirante,
ontem (6), o secretário Carlos Lula
informou que apesar da possibili-
dade da retomada de apresentações
ao vivo em bares e restaurantes,
ainda não há previsão para grandes
eventos, com montagem de palcos,
como festivais, até que surja uma
vacina contra a covid-19.

“A princípio, o retorno é para
eventos de pequenos portes, em
bares e restaurantes. A gente não
tem perspectiva, infelizmente,
ainda da volta de eventos de grande
porte, até pela questão da vacina”,
concluiu o secretário.�

Quem passa pelo Complexo Deo-
doro, no centro de São Luís, percebe
que um dos bustos, dispostos na
Praça do Pantheon, o do intelectual
Josué Montello, ainda não foi reco-
locado. A escultura teria sido retirada
de lá para manutenção. Em seu lugar,
O Estado flagrou uma casca de coco
com uma flor artesanal inserida.
Além disso, outros bustos estão sem
as placas de identificação.

“Estive no Complexo Deodoro,
recentemente, com uns amigos tu-
ristas, e quando eles estavam tirando
fotos, perceberam que um busto es-
tava faltando e eles queriam saber
os nomes de outros que não tinham
placas. Mas eu não soube explicar o
que tinha acontecido e disse que os
monumentos tinham sido alvo de
vândalos”, contou o acadêmico de
Direito Gabriel Gonçalves.

Em postagem no Instagram, o
jornalista Joel Jacintho demonstra
preocupação com o busto retirado
e também com a ausência das pla-
cas. "Não sei se são sinais de van-
dalismo ou se as placas com os
nomes foram retiradas para serem
colocadas novas (?). E até o busto de
Josué Montello foi retirado. Quem
pode responder?", escreveu.  

O Complexo Deodoro é formado

pelas alamedas Silva Maia e Gomes
de Castro e as praças Deodoro e
Pantheon, onde estão colocados os
18 bustos de renomados intelectuais
maranhenses. A revitalização da-
quela era da cidade aconteceu em
2018, contribuindo para o aumento
do fluxo de pessoas. As obras foram
executadas pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), em parceria com a Pre-

feitura de São Luís.

Cola 
Ontem, via Whatsapp, O Estado
conversou com o superintendente
do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional no Maranhão
(Iphan), Maurício Itapary. Ele infor-
mou que a manutenção dos bustos
dos intelectuais é de responsabili-
dade da Prefeitura de São Luís, mas
acredita que a estátua de Josué Mon-
tello tenha sido retirada porque a
cola que a mantém presa ao pedes-
tal ressecou e, por essa razão, o mo-
numento estaria um pouco inseguro
na estrutura.

“Pelo que sei, o busto foi guar-
dado no Posto da Guarda Munici-
pal, no próprio Complexo Deo-
doro, e estão providenciando para
devolvê-lo ao lugar. A Prefeitura
também estava temendo que a es-
tátua fosse roubada”, informou
Maurício Itapary.

O Estado entrou em contato com
a Assessoria de Imprensa da Prefei-
tura de São Luís, para prestar escla-
recimentos sobre o retorno do busto
e, também, sobre a ausência das pla-
cas de identificação de algumas per-
sonalidades homenageadas. No en-
tanto, até o fechamento desta
edição, não houve resposta. �

Busto de escritor ainda não
retornou à Praça do Pantheon
Escultura de Josué Montello teria sido retirado do local pela Prefeitura de São Luís para manutenção;
outros bustos estão sem placas de identificação e não há informações sobre cuidados com eles

Artistas pleiteiam a volta das apresentações em bares e restaurantes, de maneira segura para evitar contágio 

No lugar do busto, uma casca de coco; outros estão sem as placas

Divulgação

Paulo Soares

PERSONAGEM DA NOTÍCIA

Marley Moraes é DJ e
tinha como sua maior
fonte de renda os
shows que fazia,
porém, com a
pandemia, ele relata
ter ficado sem
condições e precisa
recorrer a outros
trabalhos para garantir
a renda. “Acredito que,
já que os bares estão
abertos, não vejo o
porquê de não
retomarem com
apresentações nele,
pois não são atrações que causem tumulto ou aglomerações e
tem muita gente que vive apenas disso. Para mim foi um baque,
pois fui ficando sem renda e tive que retomar com atividades
que fazia antigamente para garantir o sustento”, conta o DJ.
Assim como Marley, Pedro Veras, músico, também teve que
parar com suas atividades durante a pandemia e relata sobre o
descaso com a classe artística. “O músico é uma classe trabalhista
que existe e também precisa trabalhar para sustentar a família,
assim como o médico ou o motorista de ônibus. Então penso que
deveria ter um apoio maior para esses artistas que precisam
sustentar sua família com música. Tem gente que só vive disso e
agora está passando por um perrengue. Não vejo problema em
entretenimento em bares, com a segurança adequada e o
controle de pessoas” relata o músico.

Divulgação
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Mundo

Líbano prende 16 no caso
da explosão em porto
Produtos químicos que provocaram a explosão em Beirute chegaram à cidade há sete
anos a bordo de um navio que, segundo seu capitão, nunca deveria ter parado no país

Nove bancos atacados
por quadrilheiros 
este ano no Maranhão

Os 849 apenados que foram be-
neficiados com a saída tempo-
rária do Dia dos Pais, devem re-
tornar na próxima terça-feira
(11), para o Complexo Peniten-
ciário de Pedrinhas e caso con-
trário serão considerados fora-
gidos. Eles deixaram o presídio
na manhã da última terça-feira
(5), por determinação assinada
pelo juiz da 1ª Vara de Execuções
Penais da Comarca de São Luís,
Márcio Brandão.

A determinação do magistrado
também proibiu os beneficiados a
frequentar festas, show, boates, ba-
res, sair do estado e sair de casa du-
rante o período noturno como ain-
da os dirigentes dos estabeleci-
mentos prisionais devem comuni-
car à Vara de Execuções Penais até

o dia 14 de agosto o retorno dos in-
ternos e/ou eventuais alterações.

Na saída temporária do Dia dos
Pais do ano passado, de acordo com
a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária (Seap), 622 dei-
xaram o presídio no dia 7 de agos-
to; destes, 34 não retornaram e fo-
ram considerados foragidos do Po-
der Judiciário como também tive-
ram regressão do regime.

Foragido
Em março deste ano, foi concedida
a inédita saída temporária da Qua-
resma aos detentos do sistema pe-
nitenciário maranhense, em subs-
tituição à saída temporária da Pás-
coa, por conta da proximidade com
o Dia das Mães, após determinação
do juiz Márcio Castro Brandão.�

Beneficiados com a
temporária devem
voltar até terça (11)
Os apenados deixaram o presídio na última
quarta-feira por determinação da 1ª VEP 

Agência do Bradesco de Alto Alegre do Maranhão foi um dos últimos alvos
de bandidos, na madrugada da quinta-feira, e o caso é investigado pela Seic

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de  O Estado

N
ove agências bancárias já
foram atacadas por cri-
minosos este ano no Ma-
ranhão. Em todo o ano

passado, foi  um total de 29 casos, se-
gundo dados do Sindicato dos Ban-
cários do Maranhão. Um dos últimos
ataques ocorreu na madrugada de
quinta-feira (6) e teve como alvo o
Bradesco de Alto Alegre do Maranhão.

A instituição bancária ficou des-
truída. O estrago deixado pelos ban-
didos era possível ser observado ain-
da fora do banco. Havia estilhaços de
vidro pela calçada e tinha um buraco
na porta da frente. Na parte interna,
durante o período da manhã havia fo-
go, caixas eletrônicos estavam deto-
nados, a instalação elétrica exposta,
documentos queimados e pedaços
de gesso espalhados pelo piso.

O major Wemerson, comandante
do 23º Batalhão da Polícia Militar, in-
formou que essa ação criminosa con-
tou com a participação, de pelo me-
nos, quatro bandidos e estavam em
duas motocicletas, de marca e placa
não  identificadas. Eles se deslocaram
ao banco sem chamarem a atenção
da polícia e dos moradores, em se-
guida, realizaram a ação criminosa e
fugiram levando uma determinada
quantia em dinheiro.

Os militares foram acionados, in-
clusive, de cidade adjacentes e reali-
zaram incursões na região. O major
ainda declarou que até o começo da
tarde de ontem três suspeitos tinham
sido presos e encaminhados para a
Delegacia de Polícia Civil de São Ma-
teus. Em poder deles, os militares
apreenderam dinheiro.

Também no decorrer da incursão,
os policiais abordaram um homem,
nome não revelado, e estava com uma
quantia de R$ 100 mil. Ele disse na de-
legacia que estava indo a São Luís pa-
ra comprar um ônibus. Ainda ontem,

a equipe da Superintendência de In-
vestigações Criminais (Seic) tinha se
deslocado para Alto Alegre para in-
vestigar o caso. O Bradesco dessa ci-
dade em setembro de 2012 foi alvo de
explosão criminosa e os assaltantes
levaram mais de R$ 50 mil.

Explosão
Moradores disseram que os quadri-
lheiros utilizaram dinamite para de-
tonar o banco. Dois caixas eletrôni-
cos foram destruídos e os populares
chegaram a escutar oito explosões. A
ação criminosa durou aproximada-

mente 10 minutos.
Os bandidos fugiram em motos

e efetuaram tiros em plena via pú-
blica. A polícia, ao chegar ao local,
encontrou o banco destruído. Na
manhã de ontem, os moradores,
que precisaram realizar transações
bancárias, tiveram que ir para ci-
dades próximas.

Outras ocorrências
Na noite do último dia 31, os qua-
drilheiros destruíram o Bradesco
localizado no município de São
João do Carú. Durante a ação cri-

minosa, eles explodiram o banco e
ainda trocaram tiros com militares.

Os bandidos atiraram contra o
quartel e a viatura da Polícia Mili-
tar. O valor roubado não foi infor-
mado pela direção do banco. A
equipe da Seic durante a última se-
mana do mês passado realizou um
cerco em Tuntum e conseguiu
apreender armamento, munição,
miguelitos e foram mortos dois in-
tegrantes de bando especializado
de roubo a bancos. Os quadrilhei-
ros pretendiam atacar um banco,
em Formosa da Serra Negra.�

Divulgação

BEIRUTE

As autoridades libanesas prende-
ram, nesta quinta-feira (6), 16 indi-
víduos em uma investigação sobre
a explosão de um armazém portuá-
rio em Beirute, que abalou a capital,
informou a agência estatal NNA.

Segundo a agência, o juiz Fadi
Akiki, representante do governo na
corte militar, afirmou que até o mo-
mento as autoridades questionaram
mais de 18 autoridades portuárias
e aduaneiras e indivíduos responsá-
veis   ou envolvidos em trabalhos de
manutenção no armazém, que abri-
gava material altamente inflamável
que explodiu.

“Dezesseis pessoas foram presas
como parte da investigação”, afirmou
Akiki, segundo a NNA, sem identi-
ficar os indivíduos. Ele disse que a
investigação continua.

Carga em navio
Os produtos químicos que provoca-
ram a maior explosão em tempos de
paz em Beirute chegaram à cidade

há sete anos a bordo de um navio de
carga de propriedade de um em-
presário russo que, segundo seu ca-
pitão, nunca deveria ter parado na
capital libanesa. 

“Eles estavam sendo ganancio-
sos”, afirmou Boris Prokoshev, que
era o capitão do navio Rhosus em
2013, quando, segundo ele, o pro-
prietário da embarcação lhe disse

para fazer parada não programada
no Líbano para pegar carga extra.

Prokoshev contou que o navio
transportava 2.750 toneladas de pro-
duto químico altamente inflamável
de nitrato de amônio da Geórgia para
Moçambique quando veio a ordem
para desviar até Beirute no caminho
pelo Mediterrâneo.

Foi solicitado à tripulação que

embarcasse equipamento rodoviá-
rio pesado e o levasse ao porto de
Aqaba, na Jordânia, antes de retomar
sua jornada para a África, onde o ni-
trato de amônio deveria ser entregue
a um fabricante de explosivos.

Mas o navio nunca deixaria Bei-
rute. Não houve sucesso em carre-
gar com segurança a carga adicional,
e depois se desenrolaria uma longa
disputa legal sobre taxas portuárias.
“Era impossível”, disse Prokoshev, de
70 anos, à Reuters sobre a operação
para tentar carregar a carga extra.
“Poderia ter arruinado todo o navio
e eu disse que não”, afirmou ele por
telefone, de sua casa na cidade russa
de Sochi, na costa do Mar Negro.

O capitão e os advogados de al-
guns credores acusaram o proprie-
tário do navio de abandonar a em-
barcação e conseguiram que ele
fosse detido. Meses depois, por ra-
zões de segurança, o nitrato de amô-
nio foi descarregado do navio e co-
locado em um depósito portuário.�

Agência ficou destruída após ataque de bandidos em Alto Alegre do MA

Capitão Prokoshev no navio Rhosus, no porto de Beirute, em foto de 2014

A polícia ainda ontem não tinha
conseguido efetuar a prisão do
acusado de ter assassinado um
morador de rua, ocorrido na noite
do último dia 5, em uma residên-
cia abandonada, localizada no
bairro Cohab.

De acordo com a polícia, a víti-
ma discutiu com outro morador
de rua e acabou sendo golpeado.
Ela mesmo ferida tentou pular um
muro e morreu ainda no local. Os
militares foram acionados e isola-
ram a área até a chegada dos pe-
ritos do Instituto de Criminalísti-
ca (Icrim).

O corpo da vítima foi removido
para o Instituto Médico Legal

(IML), no Bancaga, e até o período
da tarde de ontem estava sem
identificação. O caso está sendo in-
vestigado pela equipe da Superin-
tendência de Homicídio e Prote-
ção a Pessoas (SHPP).

Investigação
A Polícia Civil também continua
investigando o assassinato do in-
dígena Kwaxipuru Kaapor, de 32
anos. A vítima foi encontrada mor-
ta e havia marcas de tiros, no últi-
mo dia 3, na terra indígena do Al-
to Turiaçu. Nesta localidade há in-
vasões de traficantes, madeireiros,
caçadores e grileiros onde vivem
as etnias Ka'apor e Awá-guajá.�

Polícia investiga
morte de morador
de rua na Cohab
A vítima foi assassinada a golpes de faca, na
quinta-feira (5), em uma casa abandonada

SANTIAGO 

O comércio internacional da Amé-
rica Latina e do Caribe terá uma
queda de 23% em 2020 por causa dos
efeitos da pandemia do coronavírus,
informou ontem (6) a Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Ca-
ribe (Cepal), em relatório. A queda
é maior do que a registrada na crise
de 2009, quando foi de  21%.

Conforme a secretária-executiva
da Cepal Alicia Bárcena, o valor das
exportações regionais deve contrair
23% este ano. Nas importações, a
queda será de 25% superior ao recuo
de 24% da crise financeira de 2008-
2009. Em um contexto global, o co-
mércio mundial acumula uma
queda de 17% em volume entre ja-
neiro e maio de 2020. 

Nos primeiros cinco meses deste
ano houve quedas nas exportações
da América Latina e do Caribe para
os Estados Unidos (-22,2%), para a
União Europeia (-14,3%) e para a
própria região (-23,9%). �

Cepal:
comércio
da América
Latina 
cairá 23%

WASHINGTON 

A cidade de Nova York colocará pos-
tos de controle para Covid-19 nos
principais pontos de entrada, para
garantir que os viajantes de 35 es-
tados com surtos cumpram a qua-
rentena de 14 dias, disse o prefeito
Bill de Blasio.

A medida ressalta a determina-
ção onde antes era o epicentro da
pandemia nos Estados Unidos, para
impedir o ressurgimento de casos,
como visto em outros lugares. En-
quanto os casos caem 5% em todo o
país, os registros subiram na última
semana em Oklahoma, Montana,
Missouri e em mais 17 estados.

Em média, mil pessoas estão
morrendo a cada dia nos Estados
Unidos por covid-19. Atualmente, o
número de mortos no país ultrapassa
157 mil, com aproximadamente 4,8
milhões de casos registrados.

"Os viajantes provenientes des-
ses estados receberão informações
sobre a quarentena e serão lembra-
dos de que isso é obrigatório, e não
opcional", afirmou De Blasio. �

Nova York
reforça
fiscalização
durante a
quarentena

MAIS 

Dia 26 de janeiro:
Bradesco de Buriti
Dia 14 de fevereiro:
Banco do Brasil de Lago
da Pedra
Dia 5 de março: Bradesco
de Anajatuba, Bradesco
de Afonso Cunha e
Bradesco de Lagoa
Grande
Dia 28 de março: Banco
do Brasil de Pindaré-
Mirim
Dia 26 de junho: Banco
do Nordeste de Caxias
Dia 31 de julho: Bradesco
de São João do Carú
Dia 6 de agosto: Bradesco
de Alto Alegre do
Maranhão

Cronologia 

Íntegra em oestadoma.com/489577 Íntegra em oestadoma.com/489579

Reuters

NÚMERO

9
bancos já foram alvos de
ações criminosas durante
este ano no Maranhão
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Comitê de Segurança  e  Justiça 
Eleitoral  fará diretrizes do Pleito 2020

14 ANOS DA LEI  MARIA DA PENHA

Mais de 83 mil casos de 
violência contra a mulher 

em 4 anos no estado

O Comitê de Segurança das Eleições  terá espaço nas dependências do 
TRE-MA e objetivo de coordenar as ações de segurança e gerenciar potenciais 

riscos às eleições. O comitê será composto por autoridades dos órgãos da 
Justiça e Segurança envolvidos no processo eleitoral. 

PÁGINA 3

Hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha (11.340/2006) completa 14 anos. A Lei cria mecanismos para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher.  De acordo 
com o Tribunal de Justiça do Maranhão, em relação aos casos de violência doméstica, somando-se os números dos sistemas do Processo Judicial eletrônico (PJe) e Themis, neste 

ano de 2020, já foram registrados 12.729 casos. Em 2017, foram 20.328 casos; em 2018, 23.649; em 2019, 26.626, totalizando 83.332 casos em 4 anos.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem que o governo vai redu-
zir Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre a linha branca. A 
medida tem como objetivo contribuir para o processo de retomada da economia. 

 BRASILEIRÃO SÉRIE B       Sampaio tem problema  amanhã para estreia
PÁGINA 11

Secretário de Santa 
Rita se entrega 

na Polícia Federal
O secretário de administração, da 

cidade de Santa Rita, se entregou na 
sede da Polícia Federal, localizada 

no bairro da Cohama, após operação 
deflagrada no Maranhão.

PÁGINA  10

DESVIO DE VERBA 
PARA PANDEMIA   

Mortes violentas de mulheres
 aumentaram 137,3% em 10 anos

Maranhão já registrou 
32 feminicídios só este ano

PÁGINA 9

DIA DO PADRE
O Pai de uma 

comunidade inteira 
Esta semana, a Igreja comemorou 

o Dia do Padre, uma data celebrada de 
forma oficial em 4 de agosto. Ser padre 
é ser “pai” de uma comunidade inteira. 

PÁGINA  9

"80% do PT quer 
aliança com  PCdoB", 

diz Honorato 
“Uma candidatura própria 

não deixa de ser uma possibi-
lidade, mas hoje está cada vez 
mais distante”, afirma o presi-
dente do PT em São Luís, ve-
reador Honorato Fernandes.

PÁGINA  3

ELEIÇÕES  2020
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No levantamento feito pelo sistema do Tribunal de Justiça do Maranhão, de 2017 até o
presente momento, já foram registrados 83.332 casos de violência contra a mulher

PA TRÍ CIA CU NHA

Agos to Li lás

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Mais de 83 mil casos
registrados no estado

“R
e lu tei mui to até pro cu- 
rar a Jus ti ça pa ra me
pro te ger do meu pró- 
prio na mo ra do. Gra ças a

Deus de pois que ele foi no ti fi ca do pe- 
la jus ti ça ele me lar gou. Ti ve a sor te
que ou tras mu lhe res não ti ve ram”. R.
F. Sou za, 23 anos, mo ra do ra da Ci da de
Ope rá ria, bus cou aju da há 2 anos na
Ca sa da Mu lher Bra si lei ra de pois que,
se guin do os con se lhos de uma ami ga,
per ce beu que seu re la ci o na men to po- 
de ria cul mi nar em uma tra gé dia. R. F.
Sou za foi mais uma ví ti ma de vi o lên- 
cia do més ti ca. O na mo ra do a agre dia
ver bal men te e che gou a ba ter ne la por
du as ve zes. “A gen te tem que de nun ci- 
ar an tes que se ja tar de de mais”, co- 
men tou.

De acor do com o Tri bu nal de Jus ti- 
ça do Ma ra nhão, em re la ção aos ca sos
de vi o lên cia do més ti ca, so man do-se
os nú me ros dos sis te mas do Pro ces so
Ju di ci al ele trô ni co (PJe) e The mis,
nes te ano de 2020 já fo ram re gis tra dos
12.729 ca sos. Em 2017 fo ram 20.328
ca sos; em 2018, 23.649; em 2019,
26.626, to ta li zan do 83.332 ca sos em 4
anos.

No pró xi mo dia 7, a Lei Ma ria da
Pe nha (11.340/2006) com ple ta 14
anos. A Lei cria me ca nis mos pa ra
com ba ter a vi o lên cia do més ti ca e fa- 
mi li ar con tra a mu lher. De 2006,
quan do foi cri a da, até os di as atu ais,
mui ta coi sa mu dou no com ba te e en- 
fren ta men to à vi o lên cia con tra a mu- 
lher, mas tam bém na pró pria lei, com
al gu mas al te ra ções.

Se gun do a juí za da 2ª Va ra de Vi o- 
lên cia Do més ti ca de São Luís, Lú cia
He le na Bar ros Heluy da Sil va, a im- 

plan ta ção da Me di da Pro te ti va de Ur- 
gên cia é uma das prin ci pais ino va- 
ções. “A Lei Ma ria da Pi nha é a prin ci- 
pal con quis ta das mu lhe res nes se en- 
fre ta men to à vi o lên cia e as Me di das
de Pro te ção de Ur gên cia são o co ra- 
ção da lei. O po der ju di ciá rio tem es se
ins tru men to pa ra com ba ter a vi o lên- 
cia, per mi tir que des sa for ma ocor ra a
in ter rup ção do ci clo da vi o lên cia, sem
que pre ci se lo go de cre tar pri são ou
es pe rar pa ra que o su pos to agres sor
se ja con de na do após um pro ces so ju- 
di ci al”, dis se a juí za.

A ma gis tra da ain da res sal tou que
es sas me di das es tão sal van do vi das.
“Eu ve jo is so co mo um im por tan te
pro ces so pa ra atu a ção emer gen ci al e
des bu ro cra ti za da do Es ta do en quan- 
to pro te tor da ga ran tia de di rei tos hu- 
ma nos. As me di das pro te ti vas es tão
sim, sal van do vi das de mui tas mu lhe- 
res que so zi nhas não con se gui ri am
rom per o ci clo da vi o lên cia e bus cam
es sa pro te ção ju di ci al. Ten do as me di- 
das co mo ins tru men to nós va mos au- 
men tar a pro te ção e im pe dir que o ci- 
clo da vi o lên cia se in ten si fi que e se
não fo rem re al men te ado ta das as pro- 
vi dên ci as ju di ci ais, que es sa mu lher
ve nha a so fre o cri me mais gra ve de
to dos, que é exa ta men te o fe mi ni cí- 
dio”.

As me di das pro te ti vas de ur gên cia
pre vis tas en tre os ar ti gos 18 a 24 da Lei
nº 11.340/2006, Ma ria da Pe nha, in- 
ten tam pro te ger a mu lher ví ti ma de
vi o lên cia em am bi en te do més ti co e
fa mi li ar da imi nên cia de con ti nui da- 
de da le são ou ame a ça de le são aos
seus di rei tos.

Um to tal de 15.219 Me di das Pro te- 
ti vas de Ur gên cia fo ram dis tri buí das
pa ra a 2ª Va ra da Mu lher, des de 12 de
se tem bro de 2017, quan do a mes ma

foi ins ta la da, de acor do com o Ju ris- 
con sult – sis te ma do TJ MA.

Na que le mes mo ano tam bém foi
cri a da a Pa tru lha Ma ria da Pe nha,
equi pa men to que acom pa nha os ca-
sos de cum pri men to das me di das. De
2017 a maio de 2020, fo ram efe tu a das
115 pri sões, 30 apoi os psi co ló gi cos,
8.064 mu lhe res fo ram aten di das,
9.161 me di das pro te ti vas de ur gên cia
ca das tra das, 17.197 vi si tas e ron das e
uma mé dia de 20 aten di men tos diá ri- 
os.

No Bra sil, a mai o ria dos ca sos clas- 
si fi ca dos co mo fe mi ni cí di os pe las au-
to ri da des pú bli cas de cor rem de vi o- 
lên cia do més ti ca, sen do o au tor o
com pa nhei ro ou ex-com pa nhei ro da
ví ti ma. No Ma ra nhão, o re la tó rio de
2019, se gun do o De par ta men to de Fe-
mi ni cí dio da Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão,
apon tou que 50% dos cri mes acon te- 
ce ram den tro da ca sa da ví ti ma, e 35%
dos au to res fo ram côn ju ges ou com- 
pa nhei ros.

Lei – Re cen te men te cri a da, a Lei
13.984/2020 cri ou du as no vas me di- 
das pro te ti vas con tra a vi o lên cia do-
més ti ca/fa mi li ar. Ago ra, se o agres sor
não fre quen ta um pro gra ma de re cu- 
pe ra ção de ter mi na do pe la Jus ti ça, co- 
me te ou tro cri me.  Se gun do a Or ga ni- 
za ção das Na ções Uni das, a Lei Ma ria
da Pe nha é a ter cei ra me lhor lei do
mun do no com ba te à vi o lên cia do- 
més ti ca, atrás ape nas de Es pa nha e
Chi le.

A lei bra si lei ra de pro te ção à to das
as mu lhe res que so frem vi o lên cia do- 
més ti ca, foi ins pi ra da em Ma ria da Pe- 
nha que deu o no me a lei. A ce a ren se,
nas ci da em 1945, é far ma cêu ti ca bi-
oquí mi ca e sím bo lo da lu ta e do com- 
ba te à vi o lên cia de gê ne ro.

Maranhão registra 32 casos de feminicídio

De acor do com in for ma ções da Re- 
de de Pro te ção à Mu lher em Si tu a ção
de Vi o lên cia Do més ti ca e Fa mi li ar
(por oca sião do pro je to “Não Mor ra,
Ma ria da Pe nha”) do Tri bu nal de Jus ti- 
ça, no Ma ra nhão, no pe río do com pre- 
en di do en tre 2006 e 2016, o nú me ro
de ho mi cí dio de mu lhe res au men tou
137,3%.

Quan to aos ca sos ti pi fi ca dos co mo
fe mi ni cí dio, de 2015 a 2018, fo ram 154
ca sos con fir ma dos no Ma ra nhão, se- 
gun do o Ma pa do Fe mi ni cí dio re a li za- 
do pe lo pro fes sor do De par ta men to
de His tó ria da UF MA, Wag ner Ca bral,
em par ce ria com a So ci e da de Ma ra- 
nhen se de Di rei tos Hu ma nos.

Em to do o es ta do fo ram con ta bi li- 
za dos 32 ca sos de fe mi ni cí dio no pri- 
mei ro se mes tre des te ano. Hou ve um
au men to quan do com pa ra do com o
mes mo pe río do do ano an te ri or, em
que fo ram re gis tra dos 24 ca sos. Em

2019, fo ram 52 ca sos de fe mi ni ci dio,
de acor do com da dos do De par ta- 
men to de Fe mi ni cí dio da Po lí cia Ci vil.
Em 2018 fo ram 46, e em 2017, 51 ca- 
sos.

O cri me de fe mi ni ci dio foi de fi ni do
le gal men te pe la Lei Nº 13.104, que en- 
trou em vi gor em 9 de mar ço de 2015,
al te ran do o ar ti go 121 do Có di go Pe- 
nal pa ra in cluir o ti po pe nal co mo cir- 
cuns tân cia qua li fi ca do ra do cri me de
ho mi cí dio, com pe na de re clu são pre- 
vis ta de 12 a 30 anos.

Nes ta se ma na o Tri bu nal de Jus ti ça
do Ma ra nhão es tá re a li zan do, por
meio da Co or de na do ria Es ta du al da
Mu lher em Si tu a ção de Vi o lên cia Do- 
més ti ca e Fa mi li ar (CE MU LHER/TJ- 
MA), uma pro gra ma ção vir tu al alu si- 
va à da ta.  No dia 7, às 17h, em seu ca- 
nal no Youtube, o TJ MA faz o lan ça- 

men to do pro je to “Vi o lên cia Do més-
ti ca con tra a Mu lher: Pre ven ção Sus-
ten tá vel”, com a par ti ci pa ção dos de- 
sem bar ga do res Lou ri val Se re jo, pre si- 
den te do TJ MA; Cle o nes Cu nha, pre si-
den te da CE MU LHER; e Jor ge Ra chid,
pre si den te da Co mis são Ges to ra do
Pla no de Lo gís ti ca Sus ten tá vel do TJ- 
MA, além de re pre sen tan tes dos ór- 
gãos pú bli cos que com põem a ECO- 
LI GA – Sus ten ta bi li da de no Se tor Pú- 
bli co Ma ra nhen se, da qual o Tri bu nal
de Jus ti ça do Ma ra nhão faz par te.

Nes te mês em que a Lei Ma ria da
Pe nha, com ple ta 14 anos, em alu são a
da ta é ce le bra do tam bém o Agos to Li- 
lás con vi dan do à re fle xão e cons ci en- 
ti za ção pe lo fim da vi o lên cia con tra a
mu lher e in cen ti vo às de nún ci as de
agres são. A vi o lên cia do més ti ca po de
se apre sen tar de di fe ren tes for mas, e
to das con fi gu ram vi o la ção dos di rei-
tos hu ma nos.

SÃO LUÍS

Cerca de 50% dos presos
cometeram crimes leves

1.379 PESSOAS INGRESSARAM NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Qua se me ta de das pes so as pri va das de li ber da de, que
de ram en tra da nas uni da des pri si o nais da re gião me tro- 
po li ta na de São Luís, no pe río do de ju lho de 2019 a ju- 
nho de 2020, fo ram pre sas pe la prá ti ca de cri mes sem
uso de vi o lên cia ou gra ve ame a ça. Foi o que apon tou re- 
la tó rio do Pro je to As sis tên cia Le gal e Vi si ta Vir tu al, de- 
sen vol vi do des de ju nho de 2019 pe la De fen so ria Pú bli ca
do Es ta do (DPE MA) em par ce ria com o Mi nis té rio da
Jus ti ça, por meio do De par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci- 
o nal (De pen).

Um dos ob je ti vos do Pro je to é mo ni to rar o in gres so
dos cus to di a dos no Cen tro de Ob ser va ção Cri mi no ló gi- 
ca e Tri a gem (COCTS) e na Uni da de Pri si o nal Fe mi ni na
de São Luís (UP FEM). Os da dos que com põem o re la tó- 
rio in te gram o ba lan ço de ati vi da des do pri mei ro ano da
ini ci a ti va. En tre ju lho de 2019 a ju nho de 2020, o Nú cleo
de Exe cu ção Pe nal (NEP), da DPE/MA, ana li sou o per fil
de 2.909 pes so as que in gres sa ram no COCTS e na UP- 
FEM. Des se to tal, 88,7% eram pre sos(as) pro vi só ri os(as)
e 11,3% de ten tos(as) sen ten ci a dos(as).

Do quan ti ta ti vo de 2.580 pro vi só ri os(as), 63,4% fo ram
pes so as pre sas em fla gran te de li to, 33,10% fo ram pes so- 
as pre sas pre ven ti va men te e 3,5% fo ram pes so as pre sas
por man da do de pri são tem po rá ria. Ain da se gun do o le- 
van ta men to, das 2.909 pes so as cus to di a das que aden- 
tra ram ao COCTS e à UP FEM, 75,2% fo ram de ti das na
re gião me tro po li ta na São Luís e as ou tras 24,8% em mu- 
ni cí pi os do in te ri or do es ta do do Ma ra nhão.

Di vul ga do nes ta se ma na, o ba lan ço tam bém mos tra
que 1.379 pes so as que in gres sa ram no sis te ma, ou se ja,
47,4% fo ram pre sas por cri mes co me ti dos sem o uso de
vi o lên cia ou gra ve ame a ça. Ain da foi cons ta ta do que das
2.909 pes so as pre sas, 1.235, is to é, 42,45% de ram en tra- 
da pe la pri mei ra vez no sis te ma pe ni ten ciá rio.

DIA DOS PAIS

Justiça determina a
saída de 849 detentos

OS DETENTOS TEM QUE VOLTAR ÀS 12H DO DIA 14 DE AGOSTO

A 1ª Va ra de Exe cu ções Pe nais da Co mar ca da Ilha de
São Luís (1ª VEP) di vul gou a lis ta com os no mes dos 849
ape na dos que re ce be ram o di rei to à saí da tem po rá ria do
fe ri a do de Dia dos Pais. Os be ne fi ci a dos fo ram au to ri za- 
dos a sair às 9h, da úl ti ma quar ta-fei ra (5), e de vem re- 
tor nar às uni da des pri si o nais até às 18h da pró xi ma ter- 
ça-fei ra (11).

O juiz Már cio Cas tro Bran dão tam bém de ter mi nou
que os di ri gen tes dos es ta be le ci men tos pri si o nais co- 
mu ni quem à Va ra de Exe cu ções Pe nais até as 12h do dia
14 de agos to o re tor no dos in ter nos e/ou even tu ais al te- 
ra ções.

Os ape na dos que fo ram au to ri za dos a sair das uni da- 
des pri si o nais pa ra a vi si ta aos seus fa mi li a res pa ra o Dia
dos Pais, pre en chi am os re qui si tos dos ar ti gos 122 e 123
da Lei de Exe cu ção Pe nal. Os be ne fi ci a dos de vem cum- 
prir vá ri as res tri ções co mo não fre quen tar fes tas, ba res e
si mi la res, en tre ou tras de ter mi na ções.

No ano pas sa do, 656 pre sos do re gi me se mi a ber to do
sis te ma pri si o nal do Ma ra nhão fo ram li be ra dos pa ra o
fe ri a do de Dia dos Pais. Des tes, 34 in ter nos do Com ple- 
xo Pe ni ten ciá rio de Pe dri nhas, que fo ram be ne fi ci a dos
com a saí da tem po rá ria não re tor na ram à uni da de pri si- 
o nal.

São Luís, sexta-feira, 7 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O secretário de administração da cidade de Santa Rita se entregou, após operação
deflagrada no Maranhão na sede da Polícia Federal, localizada no bairro da Cohama 

OPERAÇÃO FALSA ESPERANÇA

Secretário de Santa
Rita se entrega na PF
SAULO DUAILIBE

A ope ra ção

A
pós a Ope ra ção Fal sa Es pe- 
ran ça, de fla gra da na úl ti ma 
quar ta-fei ra (5) no Ma ra nhão, 
te ve mais des do bra men tos 

após en tre vis ta co le ti va con ce di da 
pe los de le ga dos fe de rais en vol vi dos 
na ação po li ci al.

Fo ra qua tro man da dos de pri são 
tem po rá ria ex pe di dos, mas até a ma- 
nhã da quar ta, três ti nham si do cum- 
pri dos, sen do que os pre sos são se cre- 
tá ri os das ci da des de Ba ca bei ra e Mi- 
ran da do Nor te. No pe río do da tar de 
da quar ta, a Po lí cia Fe de ral cum priu o 
quar to man da do de pri são tem po rá- 
ria.

O se cre tá rio de ad mi nis tra ção da 
ci da de de San ta Ri ta, se en tre gou na 
se de da PF, lo ca li za da no bair ro da 
Coha ma.

A ação de fla gra da con tou com a 
par ti ci pa ção de 50 po li ci ais fe de rais, 
que além dos man da dos de pri são 
tem po rá ria, tam bém cum pri ram 13 
man da dos de bus ca e apre en são e se- 
ques tro de bens e blo queio de con tas 
dos in ves ti ga dos, ten do as or dens ju- 
di ci ais si do de ter mi na das pe la 1ª Va ra 
Fe de ral de São Luís.

A ação da Po lí cia Fe de ral foi atra vés 
da De le ga cia de Re pres são a Cor rup- 
ção e Cri mes Fi nan cei ros (DE LE COR) 
do Ma ra nhão, com o apoio da Con tro- 
la do ria Ge ral da União – CGU.

A ope ra ção Fal sa Es pe ran ça ti nha 
co mo fi na li da de de de sar ti cu lar as so- 
ci a ção cri mi no sa vol ta da a frau de em

As in ves ti ga ções

A OPERAÇÃO INVESTIGA SUPERFATURAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES

li ci ta ções e des vio de re cur sos pú bli- 
cos fe de rais, que se ri am usa dos no 
en fren ta men to do no vo co ro na ví rus, 
nos mu ni cí pi os.

Du ran te a in ves ti ga ção, fo ram ve ri- 
fi ca das que as aqui si ções de ma te ri ais 
hos pi ta la res fo ram re a li za das com 
uma úni ca em pre sa, se di a da na ci da- 
de de Pa ço do Lu mi ar, que nun ca ha- 
via atu a do no ra mo mé di co.

Hou ve tam bém in dí ci os de su per- 
fa tu ra men to de equi pa men tos de 
pro te ção in di vi du ais (EPI’s) e de si- 
mu la ção na com pra de res pi ra do res 
pul mo na res, que ape sar do pa ga men- 
to an te ci pa do pe las pre fei tu ras de Ba- 
ca bei ra, San ta Ri ta e Mi ran da do Nor- 
te, nun ca fo ram efe ti va men te en tre- 
gues.

A in ves ti ga ção re ve lou que a em- 
pre sa se di a da em Pa ço do Lu mi ar não 
ti nha ne nhum em pre ga do e atu a va 
com a co mer ci a li za ção de aces só ri os 
pa ra ins ta la ção de apa re lhos de ar-
con di ci o na do e de ener gia so lar. A 

em pre sa ti nha um to tal de 69 ati vi da- 
des se cun dá ri as, que va ri a vam des de 
a con fec ção de ves tuá rio, se gu ran ça 
pri va da e até pro du ção mu si cal.

Se con fir ma das as sus pei tas, os in- 
ves ti ga dos res pon de rão pe los cri mes 
de pe cu la to (Art. 312, ca put, do CPB), 
fal si da de ide o ló gi ca (Art. 299, do 
CPB), frau de em pro ces so li ci ta tó rio 
(Art. 90 da Lei nº 8.666/93), su per fa tu-
ra men to na ven da de bens (Art. 96, I 
da Lei nº 8.666/93) e as so ci a ção cri mi- 
no sa (Art. 288 do CPB).

As or dens ju di ci ais fo ram cum pri-
das em seis ci da des do Ma ra nhão: São 
Luís, São Jo sé do Ri ba mar, Pa ço do Lu- 
mi ar, Ba ca bei ra, San ta Ri ta e Mi ran da 
do Nor te.

A Ope ra ção foi de no mi na da “Fal sa 
Es pe ran ça” em re fe rên cia a ex pec ta ti- 
va cri a da na po pu la ção dos mu ni cí pi-
os de Ba ca bei ra, San ta Ri ta e Mi ran da 
do Nor te de que as ges tões mu ni ci pais 
te ri am ad qui ri do de for ma lí ci ta equi- 
pa men tos con tra a Co vid-19, e que, ao 
fim, nun ca che ga ram a ser efe ti va-
men te en tre gues.

FORNECIMENTO DE ENERGIA

Negociação de débitos é prorrogada

CLIENTE PODERÁ NEGOCIAR POR TELEFONE E COM CONDIÇÕES ESPECIAIS AS SUAS CONTAS QUE FICARAM EM ABERTO NA PANDEMIA

Foi pror ro ga da até 15 de agos to, a
cam pa nha de ne go ci a ção de dé bi tos
de ener gia, da Equa to ri al Ma ra nhão.
A cam pa nha con ti nu a rá fun ci o nan do
atra vés Cen tral Ex clu si va 0800 098
2997, que o cli en te po de li gar gra tui ta- 
men te das 8h às 20h, de se gun da a
sex ta-fei ra e das 8h às 14h, aos sá ba- 
dos.

A cam pa nha te ve iní cio em ju lho e
bus ca ofe re cer con di ções es pe ci ais
aos con su mi do res que es tão com di fi- 
cul da des pa ra man ter as con tas de
ener gia em dia, se ja pa ra qui ta ção à
vis ta, ou par ce la do. As re gras de ne go- 
ci a ção ago ra se guem vá li das até 15 de
agos to pa ra os con su mi do res das

clas ses re si den ci al, ru ral, co mer ci al e
in dus tri al.

Além dis so, a Equa to ri al Ma ra nhão
abri rá, ex clu si va men te nos sá ba dos 8
e 15, su as agên ci as de aten di men to
pre sen ci al ape nas pa ra a ne go ci a ção
de dí vi das. O fun ci o na men to das
7h30 às 12h se rá pa ra que os cli en tes
com dé bi tos jun to à con ces si o ná ria
de ener gia, pos sam apro vei tar as
opor tu ni da des de ne go ci a ção das dí- 
vi das ad qui ri das an tes e du ran te a
pan de mia. O aten di men to pre sen ci al
se gui rá to das as re co men da ções exi- 
gi das pe los ór gãos de saú de. As agên- 
ci as aber tas ao cli en te nos sá ba dos 8 e
15 pa ra ne go ci a ção se rão: São Luís –

An jo da Guar da, Ci da de Ope rá ria,
Cohab, Coha fu ma e Mai o bão; Ca xi as;
Cha pa di nha; Co dó; Ti mon; Pi nhei ro;
Açai lân dia; Bal sas e Im pe ra triz

A pror ro ga ção da cam pa nha de ne-
go ci a ção tem o ob je ti vo de man ter o
apoio e au xí lio ao cli en te que so freu
com os im pac tos econô mi cos, em de-
cor rên cia do pe río do da pan de mia e
aca bou acu mu lan do as con tas de
ener gia.

Até o dia 15 de agos to, os cli en tes
po de rão pa gar à vis ta ou par ce lar em
até 6 ve zes, os dé bi tos acu mu la dos de
mar ço a ju nho, com isen ção de ju ros,
mul tas, cor re ção mo ne tá ria, en tre ou-
tras fa ci li da des.

PA TRÍ CIA CU NHA

DIA DO PA DRE

Pai de uma
co mu ni da de in tei ra

Es ta se ma na, a Igre ja co me mo rou o Dia do Pa dre,
uma da ta ce le bra da de for ma ofi ci al em 4 de agos to, da- 
ta da fes ta de São João Ma ria Vianney, des de o ano de
1929 quan do o Pa pa Pio XI aca bou o pro cla man do o ver- 
da dei ro ho mem ex tra or di ná rio e to do apos tó li co, o que
é pa dro ei ro ce les te de to dos os pá ro cos de Ro ma e do
mun do ca tó li co in clu si ve. Ser pa dre é ser “pai” de uma
co mu ni da de in tei ra. É o ho mem da Pa la vra de Deus, da
Eu ca ris tia,  um co mu ni ca dor da Igre ja. Aque le que aco- 
lhe e que trans for ma a vi da dos fiéis.

O Pa dre Roney Ro cha Car va lho, com 13 anos de or de- 
na ção, é pá ro co da Ca te dral Me tro po li ta na de São Luís e
tes te mu nha sua ex pe ri ên cia e a gra ça da en tre ga to tal de
sua vi da a ser vi ço de Deus, e o que es sa fi gu ra re pre sen ta
pa ra  a hu ma ni da de e pa ra a Igre ja. “O ‘ser pa dre’ é quan- 
do vo cê tem a opor tu ni da de de dei xar o seu eu e aju dar o
ou tro a en con trar Deus. Is so é o que mais va le no sa cer- 
dó cio, quan do vo cê tem a opor tu ni da de de fa zer ou tra
pes soa en con trar a Deus, se ja atra vés da pa la vra, da eu- 
ca ris tia, da con fis são ou de qual quer ou tro sa cra men to.
Pa ra nós é mui to gra ti fi can te ter es sa mis são”, dis se.

Com a vo ca ção pa ra a vi da re li gi o sa aflo ra da des de
mui to pe que no, Pa dre Roney dis se que des de cri an ça
sem pre foi mui to apai xo na do com as coi sas re la ci o na- 
das à Igre ja, co mo a ar qui te tu ra re li gi o sa, os can tos gre- 
go ri a nos… tan to que aos 13 anos per ce beu nas cer es se
de se jo no co ra ção, até que che gou a von ta de de en trar
pa ra o Se mi ná rio, aos 16 anos, pa ra ter a con fir ma ção de
que que ria ser da vi da re li gi o sa. Ho je, aos 37 anos, es tá
há 1 ano co mo pá ro co da Ca te dral Me tro po li ta na, e diz
que a res pon sa bi li da de é mui to gran de. “A Ca te dral é co- 
nhe ci da co mo a Igre ja Mãe da nos sa di o ce se, en tão ela
de ve ser o exem plo pa ra to da uma di o ce se, em bo ra te- 
nha as mes mas es tru tu ras de uma ou tra pa ró quia, sen- 
do ela de pe ri fe ria, ou de qual quer ou tro bair ro. No en- 
tan to, ela é cha ma da a ser o es pe lho”, dis se o pá ro co.

Es te ano, de vi do a pan de mia do no vo co ro na ví rus,
com as igre jas fe cha das, e sem a pre sen ça fí si ca dos fiéis,
a igre ja lan çou mão, mais in ten sa men te, dos mei os de
co mu ni ca ção pa ra con ti nu ar seu tra ba lho de evan ge li- 
za ção. Nes se pro ces so, os sa cer do tes que as su mem o
pas to reio de uma re gião pa ro qui al es pe cí fi ca, am pli a- 
ram seus tra ba lhos pa ra não dei xar de le var a pa la vra de
Deus. As sim, ao in vés de es ta rem com os fiéis, com a co- 
mu ni da de fren te a fren te fi si ca men te em su as igre jas e
pa ró qui as, eles se vi ram fa lan do pa ra uma te la de ce lu- 
lar, ou com pu ta dor, mas não sem dei xar o pro pó si to de
le var a pa la vra de Deus. “Nós usa mos as mí di as so ci ais
pa ra po der con ti nu ar a evan ge li za ção. Es se re cur so, em- 
bo ra já usa do em vá ri as pa ró qui as, foi am pli a do nes se
pe río do pa ra al can çar to das as pes so as que não po di am
sair de su as ca sas. Creio que is so não su priu to das as ne- 
ces si da des, pois nem to do mun do tem aces so a es sas
mí di as da In ter net, es pe ci al men te os mais ido sos, po- 
rém com os ca nais te le vi si vos re li gi o sos que nós te mos,
mui tas pes so as ti ve ram a opor tu ni da de de não es tar co- 
nos co li ga das a nós en quan to pa ró quia, mas pu de ram
es tar li ga das à igre ja pe la te le vi são”, des ta cou o pa dre.

A Igre ja ain da es tá fun ci o nan do fi si ca men te com res- 
tri ções, e aos pou cos os fiéis es tão re tor nan do. Se gun do
o Pa dre, ain da es tá sen do di fí cil es sa re to ma da, uma vez
que a pan de mia ain da não aca bou. “Os fiéis se per gun- 
tam: se as pes so as po dem ir à praia, por que não po de- 
mos ir à igre ja? En tão, aos pou cos elas es tão vol tan do. O
que é mais do lo ro so nes se mo men to é só a ques tão dos
nos sos ido sos que re al men te es tão se res guar dan do por
cau sa de su as con di ções, mas a igre ja es tá aber ta e as
pes so as es tão se re a pro xi man do, pro cu ran do o sa cra- 
men to da con fis são, que mui tas não es ta vam fa zen do. E
as sim se gui mos”, dis se o pa dre.

Mês das vo ca ções
A Igre ja no Bra sil ce le bra em agos to a di ver si da de e a

ri que za das vo ca ções e dos mi nis té ri os que es tão a ser vi- 
ço do po vo cris tão. A pri mei ra se ma na do mês, de 2 a 8
de agos to, é de di ca da às vo ca ções dos diá co nos, pres bí- 
te ros e bis pos (mi nis té ri os or de na dos). A se gun da se- 
ma na de 9 a 15 de agos to, é de di ca da à vo ca ção do pai,
mãe e fi lhos e a vi ver em fa mí lia. A ter cei ra se ma na do
mês, de 16 a 22, é de di ca da à vo ca ção das pes so as de vi- 
da con sa gra da, os que fa zem os vo tos de Cas ti da de, Po- 
bre za e Obe di ên cia.

Es te ano, pe la pri mei ra vez, se rá re a li za da a Se ma na
Na ci o nal da Vi da Con sa gra da mo ti va da pe la Con fe rên- 
cia dos Re li gi o sos do Bra sil. A pro gra ma ção po de ser
aces sa da no si te ofi ci al da CRB. A quar ta e úl ti ma se ma- 
na, de 23 a 29, é de di ca da à vo ca ção dos cris tãos lei gos e
lei gas e seus di ver sos ser vi ços na co mu ni da de.

São Luís, sexta-feira, 7 de agosto de 2020

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


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

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em 
datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.

Marcha dos Prefeitos é cancelada
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O prefeito Edivaldo Ho-
landa Junior tem avançado 
em sua gestão na área da 
assistência social com a re-
estruturação e implantação 
de novos equipamentos pú-
blicos. Nesta quinta-feira 
(6) ele vistoriou as obras de 
construção do Abrigo de 
Longa Permanência para 
Pessoas Idosas, o primeiro 
equipamento do tipo da 
rede municipal de São Luís. 
Os trabalhos já estão na fase 
de acabamento. O espaço 
vai garantir que idosos em 
situação de vulnerabilidade 
tenham a assistência neces-
sária, recebendo cuidados 
de saúde, psicológicos, aco-
lhimento, entre outros neces-
sários para a sua qualidade 
de vida. O Instituto Pobres 
Servos da Divina Providência, 
parceiro da Prefeitura, vai 
gerenciar o local junto com 
a Secretaria Municipal da 
Criança e Assistência Social 
(Semcas).

Equipamento está com obras em fase de acabamento e é o primeiro do tipo na rede municipal; local 
vai receber pessoas de ambos os sexos que terão cuidados de saúde, psicológicos e acolhimento.

Prefeito Edivaldo vistoria obra do Abrigo 
de Longa Permanência para Idosos

CASA PRÓPRIA

Governo do Estado garante moradia digna às famílias 
que viviam em palafitas na região do São Francisco
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Qualificação online

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

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

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

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

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

Mais 30 leitos de UTI

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

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

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

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

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

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

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

As ações do programa 

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

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

Cidade

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

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

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

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

Uma das medidas é que 
durante 15 dias ficam suspen-

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

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

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

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

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

CORONAVÍRUS

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional

Governo vistoria obras da 
nova Policlínica do Cohatrac

Uma comitiva formada por representantes da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde (Semus) 
realizou, nesta quinta-feira (6), uma vistoria na obra da nova 
Policlínica do Cohatrac, que funcionará no prédio da Unidade 
de Pronto Atendimento Socorrinho I, no Cohatrac II. 

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, reforçou o 
compromisso com a entrega de mais uma Policlínica na capital. 
“Estamos realizando hoje a vistoria na Policlínica do Cohatrac, 
reafirmando o compromisso que firmamos há alguns meses, 
quando viemos aqui e nos comprometemos em reformar e 
equipar a unidade. Essa é mais uma parceria de sucesso entre 
o poder público estadual e municipal, em prol da população”, 
afirmou o secretário.  

A comitiva contou com a participação da secretária Municipal 
de Saúde de São Luís, Natália Mandarino, que destacou a 
importância dessa parceria para a população ludovicense. 
“Estamos estreitando cada vez mais essa parceria. Será uma 
entrega importante para a comunidade, uma Policlínica que vai 
abranger várias especialidades. A população só tem a ganhar”, 
ressalta.   

MPMA viabiliza distribuição 
de alimentos a estudantes 
de creche-escola no Anil
Em resposta a Recomendação do Ministério Público 

do Maranhão (MPMA), a Creche-Escola Divino Mestre, no 
bairro do Anil, em São Luís, distribuirá, em 10 de agosto, kits 
emergenciais de alimentos às famílias de seus alunos. A entrega 
ocorrerá na recepção da unidade escolar, localizada na Rua do 
Matadouro, 106, nos horários 8h (Creche I), 9h (Creche II), 10h 
(Pré I) e 11h (Pré II). A manifestação ministerial que resultou no 
fornecimento dos kits foi encaminhada, em 20 de abril, pela 
titular da 2ª Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades 
de Interesse Social da Capital, Eveline Barros Malheiros, ao 
Instituto Magnificat de Desenvolvimento Humano e de Proteção 
Ambiental, que mantém a creche-escola. No documento, a 
representante do MPMA recomendou o cumprimento da Lei 
nº 13.987, que prevê a distribuição de gêneros alimentícios 
adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae) a pais ou responsáveis de estudantes das escolas 
públicas de educação básica, durante o período de suspensão 
de aulas, devido à pandemia do novo coronavírus. Também 
recomendou identificação e estruturação de espaço para alocar 
os kits (adquiridos em 3 de agosto) e observação das condições 
sanitárias de segurança vigentes durante a pandemia, evitando-
se a aglomeração das famílias. Outro pedido foi a definição de 
responsáveis, fluxo, cronograma e periodicidade de entrega dos 
alimentos. Entre as solicitações estavam a definição da forma 
de comunicação (ligação telefônica, e-mail, Whatsapp, SMS ou 
mensagem em rede social) aos familiares ou responsáveis sobre 
o recebimento dos kits; informação às famílias sobre cronograma 
e cuidados sobre recebimento, além da entrega de Termo de 
Recebimento dos kits.

Durante a vistoria, o pre-
feito Edivaldo destacou que 
esta é uma grande conquista 
para a cidade. “Em minha 
gestão uma das prioridades 
é cuidar das pessoas e este 
equipamento que iremos en-
tregar em breve vai garantir 

o cuidado de quem passou 
a vida cuidando de outras 
pessoas, que são os idosos. 
Este é o primeiro abrigo de 
longa permanência implan-
tado pela Prefeitura de São 
Luís na história da cidade. 
Com isso ampliamos nossa 
política de assistência social, 

garantindo dignidade e qua-
lidade de vida para os idosos 
atendidos. É mais um avanço 
na assistência social, área em 
que temos muitos resultados 
positivos na prestação, am-
pliação e requalificação dos 
nossos serviços”, disse o che-
fe do executivo municipal.

Felicidade é que define 
as 256 famílias que viviam 
em palafitas na região do 
São Francisco. E que elas, 
depois de anos, finalmente 
conquistaram a tão sonhada 
casa própria. Na manhã desta 
quinta-feira (6), a Secreta-
ria das Cidades e Desenvol-
vimento Urbano (Secid) e 
a Caixa Econômica Federal 
(CEF) iniciaram o processo de 
assinatura dos contratos e a 
entrega dos apartamentos às 
famílias contempladas com a 
política pública de habitação, 
executada pelo Governo do 
Maranhão.

O secretário Raimundo 
Reis destacou que a arti-
culação e o diálogo com a 
Caixa Econômica Federal foi 
essencial e proporcionou a 
entrega antecipada do resi-
dencial. “Hoje, o Governo do 
Estado inicia o processo de 
entrega do residencial José 
Chagas; são 256 apartamen-
tos que beneficiarão famílias 
das comunidades Ilhinha, 
Portelinha e Vila Jumento. 
Essa entrega implicará na ex-
tinção das palafitas da área, 
e também na urbanização 
da região. Isso representa 

dignidade e melhoria da vida 
de milhares de pessoas, bem 
como na transformação e va-
lorização do local”, evidencia 
o gestor.

“Onde eu morava, o lugar 
era insalubre e o ambiente 
não era bom para minha filha, 
que só vivia doente, por isso 
estou muito grata, muito feliz 
e agradeço ao Governo do 
Estado por essa oportunidade 

de garantir melhorias para nós 
maranhenses”, disse Kelly Câ-
mara, moradora da Portelinha.

Já Jaqueline Rodrigues 
disse ser “muito gratificante 
ganhar uma casa própria e 
agradeço ao Governo do Es-
tado ter nos retirado das pala-
fitas e nos dado uma moradia 
digna. É um sonho de muitos 
anos que se tornou realidade 
na gestão do nosso governa-

dor Flávio Dino”. 
Maria Fernanda, moradora 

da Ilhinha, falou feliz sobre sua 
conquista: “Estou hoje aqui 
recebendo a chave da minha 
casa própria. Sou uma pessoa 
realizada, e a palavra que 
resume tudo isso é gratidão, 
gratidão ao nosso governador 
e à Secid por ter nos pro-
porcionado essa vitória, essa 
benção em nossas vidas”.



Em 14 anos, Lei Maria da Penha
ganha aliados no combate 
à violência doméstica
A Lei 11.340/06, conhecida popularmente como Lei Maria da 
Penha, em homenagem a Maria da Penha Fernandes (que 
sobreviveu a tentativas de homicídio realizadas por seu ex-
marido, lutou pelos direitos das mulheres e a punição de seus 
agressores), completa 14 anos de vigência, desde sua sanção, 
em 7 de agosto de 2006.
Desde 2015, a legislação mudou no Brasil e passou a prever 
penas mais graves para aqueles homicídios que estejam ligados 
à discriminação da mulher. "Geralmente, o feminicídio envolve 
violência doméstica e familiar ou clara discriminação à condição 
de mulher. São crimes de ódio motivados pela condição de 
gênero, geralmente impulsionados pelo ciúme, pelo motivo 
passional. A pena varia de 12 a 30 anos de prisão", explica o 
criminalista Leonardo Pantaleão.
Em meio à pandemia, as denúncias ao disque 180 subiram 40% 
em relação ao mesmo mês de 2019, de acordo com os dados 
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMDH).
No Estado de São Paulo, a possibilidade acionar a polícia pela 
internet durante a pandemia de covid-19 turbinou o número 
de boletins eletrônicos de ocorrência de violência doméstica: 
5,5 mil, no período de abril a junho. A possibilidade inédita de 
registro eletronicamente de violência doméstica teve início 
em 3 de abril no estado, dez dias após o início da quarentena.
Segundo Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo 
Penal, pessoas próximas, como parentes ou vizinhos que 
reconheçam situações de violência vividas por uma mulher, 
podem recorrer às autoridades:
"Às vezes uma mulher não tem coragem de comunicar seu intenso 
sofrimento, mas isso não impede que alguém que perceba isso 
possa comunicar a alguma autoridade policial, por exemplo, e a 
partir daí tomam-se todas as medidas cabíveis", aponta.
Aplicativos ajudam a denunciar
Diversos estados do país criaram aplicativos, por meio de suas 
secretarias de segurança pública, para ajudar as mulheres a 
denunciarem abusos. No Estado de São Paulo, o "SOS" Mulher permite 
que as vítimas de violência doméstica peçam ajuda apertando apenas 
um botão no celular. Ao acionar a ajuda, o aplicativo localiza a viatura 
policial mais próxima até o local da ocorrência. A ferramenta é gratuita 
e funciona em sistemas Android e iOS.
O "Alerta Mulher", no Amazonas, permite que a vítima se 
cadastre no app após registro do Boletim de Ocorrência (BO) em 
alguma delegacia. Após a denúncia, a mulher é encaminhada 
ao Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), responsável 
por orientar a vítima sobre como utilizar o aplicativo.
Em Minas Gerais, o app "MG Mulher" está disponível para 
download nos sistemas Android e IOS e foi desenvolvido pela 
Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio da Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Na plataforma, a vítima 
encontra os endereços e telefones dos equipamentos mais 
próximos da sua localização que podem auxiliá-la em caso 
de emergência, como delegacias da Polícia Civil, unidades da 
Polícia Militar e Centros de Prevenção à Criminalidade, por 
exemplo. Todos os endereços são mostrados com a indicação 
de proximidade de onde a mulher está.
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

Começa nesta segunda-feira (23), 
vacinação de grupos alvos contra gripe

O Ministério da Saúde inicia 
na segunda-feira (23/3) a Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. Nesta primeira etapa, os 
públicos prioritários são idosos 
e trabalhadores da saúde. Serão 
realizadas mais duas etapas em 
datas e para públicos diferentes, 
alcançando cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos, até o 
dia 22 de maio. Para isso, foram 
adquiridas 75 milhões de doses 
da vacina, que já estão sendo 
enviadas aos estados. O dia “D” 
de mobilização nacional para a 
vacinação acontece no dia 9 de 
maio (sábado). Nesta data, os 
41 mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender todos os 
grupos prioritários.

Neste ano, o Ministério da 
Saúde mudou o início da cam-
panha, de abril para março, para 
proteger de forma antecipada 

O diretor regional  do 
SESI e presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves, 
remeteu ofício ao governa-
dor do Estado do Maranhão, 
Flávio Dino, no último dia 
18, colocando à disposição 
do Estado toda a estrutura 
física do Serviço Social da 
Indústria no Maranhão, o 
que inclui unidades móveis 
e rede física, para ações de 
conscientização ao COVID-19 
e para utilização nas campa-
nhas volantes de vacinação 
do público de risco para o 

H1N1. A iniciativa, que priori-
za o atendimento à indústria, 
também coloca a capacidade 
sobressalente das unidades 
à disposição da Secretaria 
Estadual de Saúde para os 
demais atendimentos focais, 
e reforça o engajamento da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, entidade 
representativa da indústria 
maranhense, quanto aos es-
forços demandados pela SES 
no enfrentamento do avanço 
do vírus H1N1, bem como 
às medidas de prevenção e 

os públicos prioritários contra 
os vírus mais comuns da gripe. A 
vacina contra influenza não tem 
eficácia contra o coronavírus, 
porém, neste momento, irá auxi-
liar os profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico para co-
ronavírus, já que os sintomas são 
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir 

a procura por serviços de saúde. 
Estudos e dados apontam que 
casos mais graves de infecção por 
coronavírus têm sido registrados 
em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no Brasil. Por 
isso, a primeira etapa da campa-
nha contempla esse público.

A etapa seguinte da cam-
panha terá início no dia 16 de 
abril com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professores 
(rede pública e privada) e profis-
sionais das forças de segurança 
e salvamento. A última fase, que 
começa no dia 9 de maio, prioriza-
rá crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, pessoas com 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), pessoas 
com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioedu-
cativas e população privada de 
liberdade.

Para viabilizar a campanha, 
o Ministério da Saúde investiu 
R$ 1 bilhão na aquisição de 75 
milhões de doses da vacina. Até 
o momento, a pasta enviou aos 
estados 15 milhões de doses e 
mais 4 milhões serão distribuídas 
até o final de março. 

CONTRA H1N1

SESI-MA oferece ao governo unidades móveis 
para uso na vacinação e ações contra o COVID-19

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

“Entendemos que esse 
momento dificulta a reali-
zação dos atendimentos à 
população, ocasionado pela 
falta de unidades físicas em 
algumas cidades, e é por isso 
que colocamos à disposição 
do Estado nossa rede física e 
as unidades móveis do SESI”, 
ressaltou Baldez. 

No documento, consta 
que o SESI-MA irá custear as 
despesas com profissionais, 
transporte e insumos relativos 

às unidades móveis, cabendo 
ao órgão estadual de saúde 
apenas a disponibilização das 
doses de vacina a serem utili-
zadas nas campanhas.

“O SESI, assim como todas 
as entidades do Sistema Indús-
tria no Maranhão, coloca-se à 
disposição do Poder Público 
nos momentos críticos que 
ensejam esforços para garantir 
a saúde da sociedade, bem 
como sempre mantém postu-
ra colaborativa para assegurar 
a superação do atual cenário 
da saúde pública”, destacou.

Onyx Lorenzoni anuncia 
inclusão de 1,2 mi de pessoas 
no Bolsa Família
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou  portaria 
que estabelece medidas emergenciais para o Bolsa Família 
por causa da Covid-19.
Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, 
de bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da 
averiguação e revisão cadastral.
Sefaz orienta contribuintes a realizarem serviços pela internet 
e informa novos canais para atendimento
Os contribuintes dos tributos estaduais podem realizar 
diversos serviços pelo portal da Secretaria de Fazenda sem 
necessidade de deslocamento às agências de atendimento.
Em relação às unidades de atendimento, os serviços abaixo 
relacionados podem ser atendidos, por meio eletrônico, 
disponíveis no site da SEFAZ:

- Emissão de certidões negativas;
- Contestação de Intimações Fiscais – INFISCs para contribuintes 
que possuem DTE;
- Emissão de DARE;
- Contestação da malha 100%;
- Consulta de débitos do IPVA;
- Parcelamento IPVA;
- Solicitação de isenção de ICMS e IPVA para taxista e 
deficientes físicos;
- Preenchimento de Declarações do ITCD;
- Emissão de nota fiscal avulsa;
- Emissão de ofício de liberação de Termo de Verificação e 
Infração Fiscal- TVI;
- Consulta de débitos protestados em cartório;
- Todos os serviços disponíveis por meio do SEFAZNET.

Já por meio de correio eletrônico (e-mail)agcensaoluis@sefaz.
ma.gov.bracompanhados dos documentos digitalizados, 
poderão ser realizados os seguintes serviços:

- Parcelamento de ICMS e ITCD;
- Impugnações, Recursos e Revisões de Ofícios de créditos 
tributários lançados;
- Informações sobre malhas fiscais;
- Outros serviços não relacionados nas alíneas anteriores.

Com relação aos serviços relacionados com a fiscalização de 
mercadorias em trânsito, não disponibilizados no site da SEFAZ, 
as solicitações devem ser acompanhadas de documentos 
digitalizados e encaminhadas ao e-mailcegaf.transito@sefaz.
ma.gov.brpara os seguintes atendimentos:

- Contestação de TVI;
- Solicitação de reativação de empresa em decorrência de 
restrição cadastral imposta por ações da área de mercadorias 
em trânsito;
- Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos
- Outros serviços relacionados com as ações da CEGAF/
TRÂNSITO.
A orientação é que os contribuintes evitem se deslocar até 
as agências de atendimento, como uma medida preventiva 
contra a disseminação do Coronavírus. Pensando nisso, a Sefaz 
também disponibilizou contatos de whatsapp e e-mails, por 
serviços mais demandados.

Hospital das Clínicas de Campinas 
começa testes de vacina contra covid
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

Começa nesta segunda-feira (23), 
vacinação de grupos alvos contra gripe

O Ministério da Saúde inicia 
na segunda-feira (23/3) a Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. Nesta primeira etapa, os 
públicos prioritários são idosos 
e trabalhadores da saúde. Serão 
realizadas mais duas etapas em 
datas e para públicos diferentes, 
alcançando cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos, até o 
dia 22 de maio. Para isso, foram 
adquiridas 75 milhões de doses 
da vacina, que já estão sendo 
enviadas aos estados. O dia “D” 
de mobilização nacional para a 
vacinação acontece no dia 9 de 
maio (sábado). Nesta data, os 
41 mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender todos os 
grupos prioritários.

Neste ano, o Ministério da 
Saúde mudou o início da cam-
panha, de abril para março, para 
proteger de forma antecipada 

O diretor regional  do 
SESI e presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves, 
remeteu ofício ao governa-
dor do Estado do Maranhão, 
Flávio Dino, no último dia 
18, colocando à disposição 
do Estado toda a estrutura 
física do Serviço Social da 
Indústria no Maranhão, o 
que inclui unidades móveis 
e rede física, para ações de 
conscientização ao COVID-19 
e para utilização nas campa-
nhas volantes de vacinação 
do público de risco para o 

H1N1. A iniciativa, que priori-
za o atendimento à indústria, 
também coloca a capacidade 
sobressalente das unidades 
à disposição da Secretaria 
Estadual de Saúde para os 
demais atendimentos focais, 
e reforça o engajamento da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, entidade 
representativa da indústria 
maranhense, quanto aos es-
forços demandados pela SES 
no enfrentamento do avanço 
do vírus H1N1, bem como 
às medidas de prevenção e 

os públicos prioritários contra 
os vírus mais comuns da gripe. A 
vacina contra influenza não tem 
eficácia contra o coronavírus, 
porém, neste momento, irá auxi-
liar os profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico para co-
ronavírus, já que os sintomas são 
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir 

a procura por serviços de saúde. 
Estudos e dados apontam que 
casos mais graves de infecção por 
coronavírus têm sido registrados 
em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no Brasil. Por 
isso, a primeira etapa da campa-
nha contempla esse público.

A etapa seguinte da cam-
panha terá início no dia 16 de 
abril com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professores 
(rede pública e privada) e profis-
sionais das forças de segurança 
e salvamento. A última fase, que 
começa no dia 9 de maio, prioriza-
rá crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, pessoas com 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), pessoas 
com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioedu-
cativas e população privada de 
liberdade.

Para viabilizar a campanha, 
o Ministério da Saúde investiu 
R$ 1 bilhão na aquisição de 75 
milhões de doses da vacina. Até 
o momento, a pasta enviou aos 
estados 15 milhões de doses e 
mais 4 milhões serão distribuídas 
até o final de março. 

CONTRA H1N1

SESI-MA oferece ao governo unidades móveis 
para uso na vacinação e ações contra o COVID-19

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

“Entendemos que esse 
momento dificulta a reali-
zação dos atendimentos à 
população, ocasionado pela 
falta de unidades físicas em 
algumas cidades, e é por isso 
que colocamos à disposição 
do Estado nossa rede física e 
as unidades móveis do SESI”, 
ressaltou Baldez. 

No documento, consta 
que o SESI-MA irá custear as 
despesas com profissionais, 
transporte e insumos relativos 

às unidades móveis, cabendo 
ao órgão estadual de saúde 
apenas a disponibilização das 
doses de vacina a serem utili-
zadas nas campanhas.

“O SESI, assim como todas 
as entidades do Sistema Indús-
tria no Maranhão, coloca-se à 
disposição do Poder Público 
nos momentos críticos que 
ensejam esforços para garantir 
a saúde da sociedade, bem 
como sempre mantém postu-
ra colaborativa para assegurar 
a superação do atual cenário 
da saúde pública”, destacou.

Onyx Lorenzoni anuncia 
inclusão de 1,2 mi de pessoas 
no Bolsa Família
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou  portaria 
que estabelece medidas emergenciais para o Bolsa Família 
por causa da Covid-19.
Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, 
de bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da 
averiguação e revisão cadastral.
Sefaz orienta contribuintes a realizarem serviços pela internet 
e informa novos canais para atendimento
Os contribuintes dos tributos estaduais podem realizar 
diversos serviços pelo portal da Secretaria de Fazenda sem 
necessidade de deslocamento às agências de atendimento.
Em relação às unidades de atendimento, os serviços abaixo 
relacionados podem ser atendidos, por meio eletrônico, 
disponíveis no site da SEFAZ:

- Emissão de certidões negativas;
- Contestação de Intimações Fiscais – INFISCs para contribuintes 
que possuem DTE;
- Emissão de DARE;
- Contestação da malha 100%;
- Consulta de débitos do IPVA;
- Parcelamento IPVA;
- Solicitação de isenção de ICMS e IPVA para taxista e 
deficientes físicos;
- Preenchimento de Declarações do ITCD;
- Emissão de nota fiscal avulsa;
- Emissão de ofício de liberação de Termo de Verificação e 
Infração Fiscal- TVI;
- Consulta de débitos protestados em cartório;
- Todos os serviços disponíveis por meio do SEFAZNET.

Já por meio de correio eletrônico (e-mail)agcensaoluis@sefaz.
ma.gov.bracompanhados dos documentos digitalizados, 
poderão ser realizados os seguintes serviços:

- Parcelamento de ICMS e ITCD;
- Impugnações, Recursos e Revisões de Ofícios de créditos 
tributários lançados;
- Informações sobre malhas fiscais;
- Outros serviços não relacionados nas alíneas anteriores.

Com relação aos serviços relacionados com a fiscalização de 
mercadorias em trânsito, não disponibilizados no site da SEFAZ, 
as solicitações devem ser acompanhadas de documentos 
digitalizados e encaminhadas ao e-mailcegaf.transito@sefaz.
ma.gov.brpara os seguintes atendimentos:

- Contestação de TVI;
- Solicitação de reativação de empresa em decorrência de 
restrição cadastral imposta por ações da área de mercadorias 
em trânsito;
- Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos
- Outros serviços relacionados com as ações da CEGAF/
TRÂNSITO.
A orientação é que os contribuintes evitem se deslocar até 
as agências de atendimento, como uma medida preventiva 
contra a disseminação do Coronavírus. Pensando nisso, a Sefaz 
também disponibilizou contatos de whatsapp e e-mails, por 
serviços mais demandados.

O Hospital das Clínicas da 
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) iniciou hoje 
(6) os testes clínicos da vaci-
na contra o novo coronavírus 
(covid-19). Os trabalhos estão 
sendo conduzidos pelo Institu-
to Butantan em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac. 
Além de Campinas, outros cinco 
centros iniciam nesta semana as 
testagens da nova vacina. Ao 
todo, os experimentos serão 
feitos em 12 locais selecionados 
em todo o país, seis deles em 
São Paulo.

No Hospital das Clínicas 
de Campinas os testes serão 
feitos com 500 voluntários. 
Os recrutados receberão 
duas doses da vacina em um 
intervalo de 14 dias, sendo 
que, metade vai receber um 
placebo (substância seme-
lhante à vacina, mas sem efei-
to real). A partir da aplicação, 
eles serão monitorados por 
um ano pelo centro de pes-
quisa para avaliar se os que 

foram imunizados desenvol-
veram mais proteção contra 
o vírus do que aqueles que 
receberam o placebo.

A vacina é inativada, ou seja, 
contém apenas fragmentos do 
vírus, inativo. Com a aplicação 
da dose, o sistema imunológico 
passaria a produzir anticorpos 
contra o agente causador da 

covid-19, a doença provocada 
pelo novo coronavírus.

O Instituto Butantan deve 
concluir em outubro ou no-
vembro os testes com cerca de 
9 mil voluntários em centros de 
pesquisas de seis estados: São 
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul 
e Paraná. Na China, o produto 

já foi testado em mil pessoas 
após ter apresentado bons 
resultados nos experimentos 
com macacos.

Chamada de Coronavac, a 
vacina começou a ser testada no 
Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), na capital 
paulista, em 21 de julho.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Governo Federal garante a deputados regulamentar 
ajuda a setor cultural até próxima semana

federal apoiou a lei desde o 
início, mas tem demorado 
na regulamentação. "Entre 
a nomeação da relatoria e a 
aprovação da lei no Congres-
so nós levamos apenas um 
mês, mas entre a sanção da 
medida provisória até agora, 
nós já tivemos junho todo, 
julho todo e já estamos quase 
na metade de agosto. Então, 
percebam que o atraso não foi 
do Congresso", alertou Feghali.

Aldo Valentim explicou 
que o governo já abriu a plata-
forma Mais Brasil para o cadas-
tramento das demandas, mas 
que a Dataprev ainda estava 

O secretário da Economia 
Criativa, Aldo Valentim, disse 
aos deputados que a regula-
mentação e o início dos re-
passes da Lei Aldir Blanc vão 
ocorrer até o próximo dia 10. 
A lei prevê ajuda financeira 
ao setor cultural por meio 
de transferências de recursos 
aos estados e municípios 
e foi discutida em reunião 
virtual nesta quinta-feira (6). 
A ajuda, de R$ 3 bilhões, foi 
motivada pela pandemia de 
coronavírus.

A relatora da lei na Câmara, 
deputada Jandira Feghali (PC-
doB/RJ), disse que o governo 

Trabalhos estão sendo conduzidos pelo Instituto Butantan.

finalizando um mecanismo 
de consultas para verificar se 
a pessoa física ou jurídica inte-
ressada nos recursos cumpre 
os critérios da lei. O Tribunal 
de Contas da União também 
manifestou preocupação com 
a necessidade de checar se o 
dinheiro não estaria sendo 
destinado a instituições pú-
blicas.

De qualquer forma, Ney 
Carrasco, representante do Fó-
rum de Secretários Municipais 
de Cultura, disse que teria sido 
melhor que a regulamentação 
já tivesse sido publicada para 
que as prefeituras pudessem 

verificar se os seus planos para 
o dinheiro estão adequados. 
“Nós vamos receber os recur-
sos e não temos os instrumen-
tos legais para poder aplicar 
imediatamente”, lamentou.

Aldo Valentim respondeu 
que o governo será flexível em 
relação aos remanejamentos 
de recursos.

A audiência virtual foi 
acompanhada por cerca de 
mil pessoas e os representan-
tes do setor pediram urgência 
ao governo, relatando casos 
de artistas e produtores cul-
turais em grandes dificuldades 
financeiras. 



Audiência virtual discute retorno às aulas
presenciais na rede privada
Publicado em 6 de agosto de 2020 às 19:25 | Comentar

Audiência teve participação de diversos segmentos

Promotores de Justiça das área da Educação, Saúde e Infância e Juventude, entidades representativas
de estabelecimentos de ensino e de pais e alunos e representantes de órgãos de defesa do consumidor
participaram, na manhã desta quinta-feira (6) de uma audiência virtual para discutir questões
relacionadas ao retorno presencial das aulas na rede privada de ensino. A reunião foi aberta pelo
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau.

A audiência foi solicitada pela Associação dos Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Estado do
Maranhão (Aspa), que reclamou da falta de participação dos pais de alunos nas decisões relativas à
retomada das aulas presenciais.

De acordo com a titular da 2ª Promotoria de Justiça da Educação de São Luís, Maria Luciane Lisboa
Belo, após as tratativas, será elaborada uma representação já que o artigo 8º do Decreto Estadual nº
35.897/2020 não estaria sendo cumprido. A cláusula prevê que, para o retorno às aulas, cada escola
deve formar uma Comissão de Saúde, integrada por todos os segmentos da comunidade educacional,
incluindo os pais, para coordenar e avaliar as medidas de prevenção à Covid-19.
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Audiência virtual

“Temos que ter sempre um olhar sensível e responsável para tomar decisões de forma rápida que
garantam a proteção integral de nossas crianças e adolescentes, conforme prevê a Constituição”,
disse Maria Luciane Belo.

A promotora de Justiça ressaltou, ainda, a necessidade de testagem de todos os professores e alunos
em caso de retomada das aulas. Luciane Belo lembrou que três escolas particulares da capital
interromperam a retomada das aulas, em razão da contaminação de professores ou alunos.

CONSENSO

O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, observou a importância de uma decisão cuidadosa e
consensual sobre o tema, porque envolve vidas de crianças e adolescentes, além de integrantes da
comunidade escolar.

“Temos que refletir, de forma cautelosa, para que as medidas não comprometam nem a saúde nem o
aprendizado de nenhuma de nossas crianças. Esta é uma consciência que temos que ter: pensar
sempre, em primeiro plano, no bem-estar de nossa população”, destacou o chefe do MPMA.

O titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de São Luís, Paulo Avelar Silva,
igualmente ressaltou que a referência principal da instituição, para os procedimentos na área, é a
proteção da vida de toda a comunidade escolar. “Este é o norte do Ministério Público do Maranhão.
Temos que pensar na saúde de alunos, professores, gestores, pais e de todos servidores da área do
ensino”, frisou.



Sobre o pagamento integral das mensalidades, que já está sendo cobrado por escolas particulares de
São Luís e questionado por pais de alunos, Paulo Avelar lembrou que o tema envolve a área do
consumidor e deve ser alvo de discussão em outra oportunidade.

ISONOMIA

O promotor de Justiça Marcio Thadeu Silva Marques, da área da Infância e Juventude, afirmou que
estudantes da educação infantil e do ensino fundamental integram a parcela, com previsão de proteção
integral, estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e reafirmou a necessidade de
questionamento pelo Ministério Público do Maranhão do tratamento diferenciado para o retorno das
atividades na rede particular e nas redes públicas. “Existe a previsão constitucional de tratamento
isonômico para alunos das diferentes redes”.

Em sua fala, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CAOp-Saúde), Ilma de Paiva
Pereira, alertou para o aumento da desigualdade na formação dos estudantes, com o retorno das aulas
presenciais na rede particular e a permanência da suspensão das atividades nas escolas das redes
públicas, o que contribui para o agravamento das diferenças sociais no país. “Além da questão
sanitária, temos que pensar no princípio da igualdade. Pela Constituição, a livre inciativa deve se
pautar pela questão social”.

Também participou da audiência o promotor de Justiça Lindonjonson Gonçalves de Sousa, que
destacou a importância das questões discutidas. “É preciso reconhecer que as escolas são vetores de
infecções virais. Os diferentes aspectos que envolvem o retorno às atividades escolares precisam ser
plenamente discutidos”.

PROTOCOLOS

O presidente da Associação dos Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Estado do Maranhão
(Aspa), Marcello de Freitas Costa, reclamou da ausência de representatividade dos pais nas discussões
relativas ao retorno das aulas nas escolas particulares. “No meio de uma pandemia, quando a gente
imaginava que os pais seriam ouvidos, não tivemos participação nas deliberações, o que coloca a
nossa saúde e a de nossos filhos em risco”.

A mesma opinião teve o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino da Rede Particular do Estado do Maranhão (Sinterp/MA), professor Lobão. “Mais uma vez
estamos preocupados com uma situação muito grave. Temos que seguir o que dizem os especialistas,
a ciência. Estamos lidando com as vidas de crianças, adolescentes e profissionais da educação”.

Os advogados do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão (Sinepe), Edgard
Sales e Ana Carolina Dias, ressaltaram que as escolas particulares somente obedeceram o que estava
previsto no Decreto Estadual nº 35.897/2020 e que vários protocolos de prevenção à Covid-19 foram
estabelecidos para o retorno das aulas. “Nós contratamos a consultoria da infectologista Maria dos
Remédios Branco, reconhecida nacionalmente, para orientar sobre as medidas a serem tomadas”.

Também participaram do encontro e se pronunciaram Adaltina Queiroga (Procon), Soraia Raquel
Silva (Conselho Estadual de Educação) e Goreti Campelo (Aspa).
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EPIs foram superfaturados
em 400% em Prefeituras do
MA, diz Polícia Federal
06/08/2020 13h30 06/08/2020 13h30

A compra de macacões realizada por Prefeituras do Maranhão foi superfaturada em 400%, segundo
informou a Polícia Federal.

Os EPIs seriam usados por agentes de saúde no enfrentamento da Covid-19 nas cidades de
Bacabeira, Miranda do Norte e Santa Rita, no interior do Maranhão.

A informação foi dada pela superintendente da PF no Maranhão, Cassandra Parazzi, após a
‘Operação Falsa Esperança’, que investiga indícios de superfaturamento de equipamentos de
proteção individuais (EPIs) e respiradores pulmonares, deflagrada nesta quarta. Os produtos foram
comprados com dinheiro público federal destinado para o enfrentamento da doença.
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“No curso das investigações a gente demonstrou que a empresa vendeu uma série de produtos que
não tinha no lastro de compra dela. Ou seja, há um indício de que essa venda não chegou a ser
concretizada, que o produto não tenha sido entregue, causando um prejuízo muito grave. Além do
desvio de recursos públicos e para o tratamento da Covid-19, que é muito mais grave”, disse.

A PF aponta que podem ter sido desviados cerca de R$ 310 mil reais na aquisição de quatro
respiradores pulmonares para os três municípios. Os equipamentos foram comprados pelas três
prefeituras em uma mesma empresa, a J J da Silva & Santos LTDA, mais conhecida como Ecosolar –
Comercio Projetos, localizada em Paço do Lumiar na Região Metropolitana de São Luís.
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