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Quadrilhas
Maria da Penha

Nove bancos foram
atacados este ano
no Maranhão

Lei completa 14 anos
no combate à violência
contra a mulher

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.

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

POLÍCIA 8

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

Paulo Soares

Flexibilização

Povos indígenas

SES avalia
liberação
gradual de
apresentações
culturais

Pesquisa
inédita da
UFMA faz
mapeamento
da Covid-19

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

Objetivo é sistematizar os dados epidemiológicos sobre a pandemia e
refletir sobre a realidade da assistência à saúde destinada aos povos
indígenas no estado. GERAL 9

Esportes

Alternativo

Divulgação

Divulgação

Coco no lugar de busto em praça
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

Divulgação

Líbano prendeu
16 pessoas por
explosão em Porto
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Sol com algumas
nuvens. Não chove.

COTAÇÕES

Posicionamento de
epidemiologista da UFMA
amplia debate sobre retorno
de aulas presenciais. POLÍTICA 3
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Capitão Prokoshev no navio Rhosus, no porto de Beirute, em foto de 2014
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GERAL

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 Caroline 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 pandemia de Covid-19 entre os povos
indígenas no Maranhão.
Segundo a professora Ana Caroline, do curso de Ciências Humanas-Sociologia (câmpus São Bernardo) e do Programa de
Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, o objetivo da
rede é sistemarizar os dados epidemiológicos que são divulgados
sobre a pandemia no Maranhão e
refletir sobre a realidade da assistência à saúde destinada aos povos
indígenas localizados o estado.
"Para a divulgação da Rede (CO)
Vida criamos uma conta no Instagram e um site que atualizamos
constantemente com os boletins
epidemiológicos. Além dos boletins
publicamos as homenagens das
vidas indígenas que se foram no espaço dedicado ao memorial dos
povos indígenas nas nossas redes.
Nosso primeiro boletim foi publicado no dia 31 de maio de 2020. De
lá para cá foram postados 05 boletins 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 possível grau de letalidade. O grupo é formado por antropólogos, historiadores e indigenistas que atuam
diretamente com os povos indígenas, tanto em atividades de pesquisa, 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 Cartografia Novo olhar, que contribuiu
na produção dos mapas. Atual-

Arquivo

SAIBA MAIS

Definição
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.

política", explicou Ana Caroline.

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

mente, as parcerias da rede que
contribuem com os dados coletados são a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Coordenação das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira (COIAB), o
Comitê Estático do Maranhão, e
principalmente, os povos indígenas do Estado.
Diversidade indígena
Os pesquisadores buscam refletir a
realidade da assistência à saúde,
entre outras políticas públicas, destinada aos povos indígenas que habitam 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 representativas e outros aliados, para juntos somarmos esforços no enfrentamento dessa crise sanitária e

Coletivo nasceu de
inquietação dos
pesquisadores

Qualificação dos
dados respeitará
diversidade

Comparação
Os dados são obtidos a partir das
informações divulgadas pelas secretarias de Saúde tanto do Estado
quanto do município. Ela afirma
que esses dados são comparados
com os disponibilizados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), pelos órgãos indigenistas da sociedade civil e
organizações indígenas.
"Procuramos agrupar dados de
diferentes fontes para tornar a informação mais qualificada e de fácil
visualização. Um ponto essencial é
a comunicação direta com membros dos diversos povos que compõe os coletivos indígenas no Estado
do Maranhão", completou. 
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MP acusa
desrespeito
a decreto
na volta às
aulas em SL
Promotores de justiça das área da
Educação, Saúde e Infância e Juventude, entidades representativas de estabelecimentos de ensino e de pais e
alunos e membros de órgãos de defesa do consumidor participaram, na
manhã deontem, 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.
Descumprimento
Segundo 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 a volta 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.
“Temos que ter sempre um olhar
sensível e responsável para tomar decisões rápidas que garantam a proteção integral de nossas crianças e
adolescentes, conforme prevê a Constituição”, disse Maria Luciane Belo. 
Íntegra em oestadoma.com/489590
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MA perdeu R$ 490 mil
para o Consórcio NE na
compra de respiradores
Informação consta de manifestação do secretário Carlos Lula ao TCE pelo
escritório Rêgo Carvalho Gomes Advogados, que o representa no órgão
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

Secretaria de Estado da
Saúde (SES) do Maranhão confirmou na segunda-feira (3), em manifestação 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 colegiado de governadores.
A informação consta de manifestação do secretário Carlos Lula,
encaminhada ao órgão de controle externo pelo escritório Rêgo
Carvalho Gomes Advogados, nos
autos de uma representação formulada 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 deveria receber 40 respiradores – a
gestão comunista enviou R$
4.371.840,00, ao Consórcio Nordeste, que deveria então proceder
à aquisição.
O negócio, no entanto, seria
efetuado em Euro, moeda corrente 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 governadores já havia repassado.
Ocorre que, no momento da
devolução, a moeda europeia
havia se desvalorizado e o Maranhão recebeu de volta, portanto,
não os R$ 4,3 milhões pagos inicialmente, 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 noventa e três mil, novecentos e
trinta e três reais e sessenta e nove
centavos) é resultante de diferença cambial em razão da desvalorização do real perante ao
euro no intervalo de tempo entre

A

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

a transferência e a devolução”, diz
o escritório de advocacia que representa 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 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 Manifestante”, alega.
O Governo do Maranhão tentou efetuar duas compras de respiradores 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 respiradores que nunca chegaram.
No início do mês julho, a Bio-

SES levou calote
do Consórcio do
Nordeste
Compra de
respiradores está
sob investigação
Consórcio
fracassou no
Nordeste
geoenergy protocolou petição no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para negociar a devolução dos valores 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-

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

juízo aos cofres estaduais.
Apesar dos calotes, o governador Flávio Dino (PCdoB) garante
que não houve irregularidades
nos procedimentos.
Além do TCE do Maranhão, tribunais de contas de outros estados e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também analisam os
malfadados negócios feitos pelo
Consórcio Nordeste.

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 superfaturamento de até 400% na compra de macacões que 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.
As prefeituras das três cidades foram alvo da Operação “Falsa Esperança”, deflagrada na quarta-feira, 5,
pela PF, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e que
apura indícios de superfaturamento
de equipamentos de proteção individuais (EPIs) e respiradores pulmonares. Os produtos foram comprados com recurso federal destinado
para o enfrentamento da doença, todos dos mesmo fornecedor, uma empresa de Paço do Lumiar.
"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 pú-

Divulgação

Polícia Federal deflagrou a operação “Falsa Esperança” no estado

blicos e para o tratamento da Covid19, que é muito mais grave", disse.
Ainda segundo a PF, podem ter sido 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, ainda na quarta-feira, três mandados
de prisão: foram recolhidos para a
sede da Superintendência da PF no
Maranhão, em São Luís, os secretários municipais de Saúde de Miranda do Norte e de Bacabeira e o dono da empresa suspeita de participar do esquema.
Já na quinta-feira, 6, foi preso o
secretário de administração da cidade de Santa Rita.
Durante entrevista a O Estado,
em junho, após a deflagração da
Operação “Cobiça Fatal”, que investiga desvios de recursos da Covid19 em São Luís, a superintendente
da CGU no Maranhão, Leylane Maria 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 repasses de recursos para os estados e
municípios, a CGU começou a levantar os dados correspondentes”,
alertou. 
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ESTADO
MAIOR
Debate ampliado

E

m meio ao retorno das aulas presenciais nas escolas da rede privada de São Luís na última segunda-feira e o adiamento do reinício do
calendário escolar regular da rede pública estadual - que estava marcado para o dia 10 deste mês -, o posicionamento de um epidemiologista da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) ampliou o debate e a
polêmica sobre o tema.
Antônio Augusto Moura da Silva, professor doutor titular do Departamento de Saúde Pública da UFMA, e professor de Epidemiologia do Programa 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 critérios 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- O especialista
vírus, segundo o epidemiologista,
deve estar baixa; é necessário que disse que estudos
haja capacidade de identificar e bloquear surtos nas escolas e as unida- apontam para,
des devem estar adaptados para o pelo menos, três
chamado “novo normal”.
Ele explicou que o primeiro cri- critérios que
tério o Maranhão ainda não está
cumprido, já que a transmissão co- devem ser
munitária da doença ainda não esobservados nas
tá em nível baixo. O estado chegou
até a registrar recentemente, nível escolas
de transmissão abaixo de 1, mas esse número precisa permanecer inalterado 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 coronavírus. 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, referendada por órgãos de controle e vigilância sanitária. Não há espaços para omissões.
Caso contrário, os danos podem ser irreparáveis e o trauma, devastador.

Monitoramento

A Saúde do Brasil monitora casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica 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 Metropolitana de São Luís.
É mais uma situação que preocupa pais, professores e funcionários de escolas públicas e privadas de todo o país.

Afronta?

Apesar de ter reconhecido ter tomado calote do Consórcio Nordeste, como mostra ampla matéria nesta página, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, afirmou à Corte do TCE, por meio de advogados, não ser de sua responsabilidade 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 Manifestante”, 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 disputa pelo Executivo. Quem o substitui é Hertz Dias.
A justificativa é de que Arcangeli reúne grandes chances de se eleger vereador na capital, e assim, representar de forma inédita a sigla na Câmara Municipal.

Visitas

Detentos do Complexo Penitenciário de Pedrinhas e das demais unidades 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, distanciamento mínimo de dois metros entre detento e visitante e proibição de contato físico nos encontros.

DE OLHO

R$ 4.371.840,00
FOI O VALOR REPASSADO pelo Governo, em segunda
remessa, para o Consórcio do Nordeste na compra de
respiradores.

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 encontro que selou o destino do hospital de campanha.

Opinou

O governador Flávio Dino (PCdoB) deu a sua opinião a respeito da proposta 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.

E MAIS
• 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.

SES avalia liberação gradual
de apresentações culturais ao
vivo no Maranhão
CIDADES 6

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

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

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 passado, 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 Judiciário realizou 283 audiências relacionadas à violência doméstica,
sendo 32 preliminares e 230 instrutórias. Houve o registro de 387 sentenças proferidas, sendo 266 com decisão de mérito, além de 154 medidas
protetivas de urgências deferidas, e
um total de 506 despachos expedidos 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 decorrer do ano de 2018, entre estes casos,
45 foram tipificados como feminicídio. Em 2019, 102 mulheres mortas e, deste total, 51 foram casos feminicídio.
A delegada Viviane Fontenelle,
que é chefe do Departamento de Feminicídio, órgão da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP), informou que neste ano
já houve o registro de 33 casos de feminicídio no Maranhão. Um dos últimos casos ocorreu durante o último fim de semana, na cidade de
Riachão, e está sendo investigado
pela Delegacia Regional de Balsas.

N

Lei e inovações
A Lei Maria da Penha foi promulgada no dia 7 de agosto de 2006, inspirada na farmacêutica e bioquímica, 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 implantação de delegacias e varas especializadas contra a violência doméstica e de gênero, tornando os
atendimentos mais céleres e otimizando as denúncias.
No decorrer dos anos, a lei passou por inovações. Entre elas, determina que a violência doméstica contra a mulher independe de
orientação sexual; retira dos Juizados Especiais a competência para
julgar os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher;
possibilita a prisão em flagrante e a
prisão preventiva do agressor, a depender dos riscos que a mulher corre
e permite que ao magistrado determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.
A delegada Kazumi Tanaka, coordenadora das Delegacias da Mulher
do Maranhão, declarou que esta lei
é considerada como um marco no
enfrentamento de todas as formas

102

33

mortas no Maranhão no
ano passado

foram registrados pela
polícia neste ano, no
Maranhão

FEMINICÍDIOS já

MULHERES foram

51

4.997

CASOS de feminicídio

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

no estado maranhense
ocorreram em 2019

FALA, POVO!

O que mudou com
a aprovação da
Lei Maria da
Penha?

“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

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

cançar a mudança de comportamento 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 voltado para a segurança”, explicou Kazumi Tanaka.
Ela ainda disse que alei possibilitou a integração de todos os organismos que dão suporte para a mulher, 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 imediatamente da vítima e, em caso de
descumprimento, há sanções.
Kazumi Tanaka também contou
que ao longo desses 14 anos houve
um amadurecimento do pensamento e foram realizadas várias políticas públicas para a mulher, em várias 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 atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência, previsto na Lei
Maria da Penha, e disponibiliza diversos especializados em um
mesmo espaço.
Ainda segundo a delegada, nesse
espaço, há Delegacia Especial da Mulher (DEM), juizados/varas especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Promotoria
Especializada do Ministério Público,
que promove a ação penal nos crimes de violência contra as mulheres; o Núcleo Especializado da Defensoria Pública e outros órgãos.
Ela informou que ainda neste semestre 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 Imperatriz, é proveniente do recurso
do Estado e pretende atender o público 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

policiais para lidar com mulheres
em situação de violência doméstica como ainda promover o policiamento ostensivo. Desde fevereiro de 2017 até julho deste ano,

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

prisões. “Então, mulheres não fiquem caladas, pois, denunciem”,
frisou a coronel.
Vara da Mulher
A juíza Lúcia Helena Barros Heluy,
titular da 2º Vara Especial de Violência Doméstica de São Luís, informou
que a esta Vara compete exclusivamente processar e julgar Medida
Protetiva de Urgência, e faz esse trabalho articulado com a Rede de Proteção 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 protetivas 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 passado, foi retomado o trabalho presencial, de forma gradual, e as audiências estão sendo realizadas pela
plataforma de videoconferência do
Tribunal de Justiça.
Íntegra em oestadoma.com/489561
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CIDADES

SES avalia liberação
gradual de apresentações
culturais ao vivo no MA
Artistas apresentaram pedido para retomada de apresentações
em bares e restaurantes, o qual será avaliado pelo COE/Covid-19
Divulgação

C

om a retomada gradual de
serviços e a reabertura de
bares e restaurantes, artistas 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 retomada de eventos culturais em
bares e restaurantes. O pedido deverá ser avaliado pelo Centro de
Operações de Emergências em
Saúde Pública do Estado do Maranhão (COE/Covid-19).
O pedido apresentado teve
apoio de pelo menos 400 pessoas
do segmento da música e cultura
no estado. Após analisado pelo Comitê de Operações de Emergências,
será discutida a viabilidade da retomada desta atividade.
A proposta apresentada preserva
as mesmas medidas sanitárias, mas
traz alguns condicionamentos a
respeito dos posicionamentos impostos via decreto estabelecido pelo
governo estadual, como o destaque
para uma possível entrada exclusiva destinada aos músicos nos locais de apresentação, para que se
evite o contato deles com o público.

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

As medidas de espaçamento e
quantitativo de pessoas por local
permanecem as mesmas.
“O coronavírus infelizmente
também tem causado impactos na
economia, principalmente daqueles que vivem da arte e das apresentações culturais. Pensando
nisso, aprovamos recentemente o

retorno de pequenos eventos privados, como casamentos e batizados, por isso, acreditamos que em
breve a classe artística também poderá 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 privados 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 protocolado e executado.

PERSONAGEM DA NOTÍCIA
Divulgação

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.

Políticas públicas
Um dos integrantes do grupo ainda
destaca que a construção de políticas públicas devem acontecer com
base nos cenários. “Quem conhece
de fato as especificidades das atividades são aqueles que estão ali
exercendo sua profissão. Então, é
muito importante que o poder público esteja atento para ouvir, porque desta forma é compreendido o
nível de complexidade que os músicos sofrem, tanto com a proibição, quanto com a liberação”, pontuou Wesley Sousa, integrante do
grupo musical Argumento.

Em entrevista para a TV Mirante,
ontem (6), o secretário Carlos Lula
informou que apesar da possibilidade 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.

Paulo Soares

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
Quem passa pelo Complexo Deodoro, no centro de São Luís, percebe
que um dos bustos, dispostos na
Praça do Pantheon, o do intelectual
Josué Montello, ainda não foi recolocado. 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 turistas, e quando eles estavam tirando
fotos, perceberam que um busto estava 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 placas. "Não sei se são sinais de vandalismo 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 daquela era da cidade aconteceu em
2018, contribuindo para o aumento
do fluxo de pessoas. As obras foram
executadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com a Pre-

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

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 informou que a manutenção dos bustos
dos intelectuais é de responsabilidade da Prefeitura de São Luís, mas
acredita que a estátua de Josué Montello tenha sido retirada porque a
cola que a mantém presa ao pedestal ressecou e, por essa razão, o monumento estaria um pouco inseguro
na estrutura.

“Pelo que sei, o busto foi guardado no Posto da Guarda Municipal, no próprio Complexo Deodoro, e estão providenciando para
devolvê-lo ao lugar. A Prefeitura
também estava temendo que a estátua fosse roubada”, informou
Maurício Itapary.
O Estado entrou em contato com
a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Luís, para prestar esclarecimentos sobre o retorno do busto
e, também, sobre a ausência das placas de identificação de algumas personalidades homenageadas. No entanto, até o fechamento desta
edição, não houve resposta. 
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Nove bancos atacados
por quadrilheiros
este ano no Maranhão
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
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

NÚMERO

9

N

ove agências bancárias já
foram atacadas por criminosos este ano no Maranhão. Em todo o ano
passado, foi um total de 29 casos, segundo dados do Sindicato dos Bancários 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 destruída. O estrago deixado pelos bandidos era possível ser observado ainda 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 fogo, caixas eletrônicos estavam detonados, a instalação elétrica exposta,
documentos queimados e pedaços
de gesso espalhados pelo piso.
O major Wemerson, comandante
do 23º Batalhão da Polícia Militar, informou que essa ação criminosa contou com a participação, de pelo menos, 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 seguida, realizaram a ação criminosa e
fugiram levando uma determinada
quantia em dinheiro.
Os militares foram acionados, inclusive, de cidade adjacentes e realizaram 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 Mateus. 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 delegacia que estava indo a São Luís para comprar um ônibus. Ainda ontem,

bancos já foram alvos de
ações criminosas durante
este ano no Maranhão

MAIS

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

a equipe da Superintendência de Investigações Criminais (Seic) tinha se
deslocado para Alto Alegre para investigar o caso. O Bradesco dessa cidade em setembro de 2012 foi alvo de
explosão criminosa e os assaltantes
levaram mais de R$ 50 mil.
Explosão
Moradores disseram que os quadrilheiros utilizaram dinamite para detonar o banco. Dois caixas eletrônicos 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 pública. 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 cidades próximas.
Outras ocorrências
Na noite do último dia 31, os quadrilheiros 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 Militar. O valor roubado não foi informado pela direção do banco. A
equipe da Seic durante a última semana do mês passado realizou um
cerco em Tuntum e conseguiu
apreender armamento, munição,
miguelitos e foram mortos dois integrantes de bando especializado
de roubo a bancos. Os quadrilheiros pretendiam atacar um banco,
em Formosa da Serra Negra.

O Estado do Maranhão

Beneficiados com a
temporária devem
voltar até terça (11)
Os apenados deixaram o presídio na última
quarta-feira por determinação da 1ª VEP
Os 849 apenados que foram beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais, devem retornar na próxima terça-feira
(11), para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas e caso contrário serão considerados foragidos. 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, bares, sair do estado e sair de casa durante o período noturno como ainda os dirigentes dos estabelecimentos prisionais devem comunicar à Vara de Execuções Penais até

o dia 14 de agosto o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.
Na saída temporária do Dia dos
Pais do ano passado, de acordo com
a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), 622 deixaram o presídio no dia 7 de agosto; destes, 34 não retornaram e foram considerados foragidos do Poder Judiciário como também tiveram regressão do regime.
Foragido
Em março deste ano, foi concedida
a inédita saída temporária da Quaresma aos detentos do sistema penitenciário maranhense, em substituição à saída temporária da Páscoa, por conta da proximidade com
o Dia das Mães, após determinação
do juiz Márcio Castro Brandão.

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
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 residência abandonada, localizada no
bairro Cohab.
De acordo com a polícia, a vítima 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 isolaram a área até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística (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 investigado pela equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP).

Cepal:
comércio
da América
Latina
cairá 23%

Nova York
reforça
fiscalização
durante a
quarentena

Investigação
A Polícia Civil também continua
investigando o assassinato do indígena Kwaxipuru Kaapor, de 32
anos. A vítima foi encontrada morta e havia marcas de tiros, no último dia 3, na terra indígena do Alto Turiaçu. Nesta localidade há invasões de traficantes, madeireiros,
caçadores e grileiros onde vivem
as etnias Ka'apor e Awá-guajá.

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
Reuters

BEIRUTE
As autoridades libanesas prenderam, nesta quinta-feira (6), 16 indivíduos em uma investigação sobre
a explosão de um armazém portuário 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 momento as autoridades questionaram
mais de 18 autoridades portuárias
e aduaneiras e indivíduos responsáveis ou envolvidos em trabalhos de
manutenção no armazém, que abrigava material altamente inflamável
que explodiu.
“Dezesseis pessoas foram presas
como parte da investigação”, afirmou
Akiki, segundo a NNA, sem identificar os indivíduos. Ele disse que a
investigação continua.
Carga em navio
Os produtos químicos que provocaram a maior explosão em tempos de
paz em Beirute chegaram à cidade

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

há sete anos a bordo de um navio de
carga de propriedade de um empresário russo que, segundo seu capitão, nunca deveria ter parado na
capital libanesa.
“Eles estavam sendo gananciosos”, afirmou Boris Prokoshev, que
era o capitão do navio Rhosus em
2013, quando, segundo ele, o proprietário 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 produto 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 rodoviário pesado e o levasse ao porto de
Aqaba, na Jordânia, antes de retomar
sua jornada para a África, onde o nitrato de amônio deveria ser entregue
a um fabricante de explosivos.
Mas o navio nunca deixaria Beirute. Não houve sucesso em carregar 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 alguns credores acusaram o proprietário do navio de abandonar a embarcação e conseguiram que ele
fosse detido. Meses depois, por razões de segurança, o nitrato de amônio foi descarregado do navio e colocado em um depósito portuário.

SANTIAGO

WASHINGTON

O comércio internacional da América Latina e do Caribe terá uma
queda de 23% em 2020 por causa dos
efeitos da pandemia do coronavírus,
informou ontem (6) a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (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 20082009. Em um contexto global, o comércio mundial acumula uma
queda de 17% em volume entre janeiro 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%). 

Íntegra em oestadoma.com/489577

Íntegra em oestadoma.com/489579

A cidade de Nova York colocará postos de controle para Covid-19 nos
principais pontos de entrada, para
garantir que os viajantes de 35 estados com surtos cumpram a quarentena de 14 dias, disse o prefeito
Bill de Blasio.
A medida ressalta a determinação onde antes era o epicentro da
pandemia nos Estados Unidos, para
impedir o ressurgimento de casos,
como visto em outros lugares. Enquanto 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 desses estados receberão informações
sobre a quarentena e serão lembrados de que isso é obrigatório, e não
opcional", afirmou De Blasio. 
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PÁGINA 11

14 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA

Mais de 83 mil casos de
violência contra a mulher
em 4 anos no estado

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.

Maranhão já registrou
32 feminicídios só este ano

Mortes violentas de mulheres
aumentaram 137,3% em 10 anos
PÁGINA 9

DIA DO PADRE
O Pai de uma
comunidade inteira

ELEIÇÕES 2020

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

DESVIO DE VERBA
PARA PANDEMIA

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
TEMPO E TEMPERATURA

Comitê de Segurança e Justiça
Eleitoral fará diretrizes do Pleito 2020
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

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

"80% do PT quer
aliança com PCdoB",
diz Honorato
“Uma candidatura própria
não deixa de ser uma possibilidade, mas hoje está cada vez
mais distante”, afirma o presidente do PT em São Luís, vereador Honorato Fernandes.
PÁGINA 3
TÁBUA DE MARÉ
SEX 07.08.2020
03H00 ................ 0.9H
08H56 ................ 5.5H
15H15 ................ 0.9H
21H28 ................ 5.4H

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

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Mais de 83 mil casos
registrados no estado

Cercade50%dospresos
cometeramcrimesleves

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
PATRÍCIA CUNHA

“R

elutei muito até procurar a Justiça para me
proteger do meu próprio namorado. Graças a
Deus depois que ele foi notiﬁcado pela justiça ele me largou. Tive a sorte
que outras mulheres não tiveram”. R.
F. Souza, 23 anos, moradora da Cidade
Operária, buscou ajuda há 2 anos na
Casa da Mulher Brasileira depois que,
seguindo os conselhos de uma amiga,
percebeu que seu relacionamento poderia culminar em uma tragédia. R. F.
Souza foi mais uma vítima de violência doméstica. O namorado a agredia
verbalmente e chegou a bater nela por
duas vezes. “A gente tem que denunciar antes que seja tarde demais”, comentou.
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.
No próximo dia 7, 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 2006,
quando foi criada, até os dias atuais,
muita coisa mudou no combate e enfrentamento à violência contra a mulher, mas também na própria lei, com
algumas alterações.
Segundo a juíza da 2ª Vara de Violência Doméstica de São Luís, Lúcia
Helena Barros Heluy da Silva, a im-

plantação da Medida Protetiva de Urgência é uma das principais inovações. “A Lei Maria da Pinha é a principal conquista das mulheres nesse enfretamento à violência e as Medidas
de Proteção de Urgência são o coração da lei. O poder judiciário tem esse
instrumento para combater a violência, permitir que dessa forma ocorra a
interrupção do ciclo da violência, sem
que precise logo decretar prisão ou
esperar para que o suposto agressor
seja condenado após um processo judicial”, disse a juíza.
A magistrada ainda ressaltou que
essas medidas estão salvando vidas.
“Eu vejo isso como um importante
processo para atuação emergencial e
desburocratizada do Estado enquanto protetor da garantia de direitos humanos. As medidas protetivas estão
sim, salvando vidas de muitas mulheres que sozinhas não conseguiriam
romper o ciclo da violência e buscam
essa proteção judicial. Tendo as medidas como instrumento nós vamos aumentar a proteção e impedir que o ciclo da violência se intensiﬁque e se
não forem realmente adotadas as providências judiciais, que essa mulher
venha a sofre o crime mais grave de
todos, que é exatamente o feminicídio”.
As medidas protetivas de urgência
previstas entre os artigos 18 a 24 da Lei
nº 11.340/2006, Maria da Penha, intentam proteger a mulher vítima de
violência em ambiente doméstico e
familiar da iminência de continuidade da lesão ou ameaça de lesão aos
seus direitos.
Um total de 15.219 Medidas Protetivas de Urgência foram distribuídas
para a 2ª Vara da Mulher, desde 12 de
setembro de 2017, quando a mesma

foi instalada, de acordo com o Jurisconsult – sistema do TJMA.
Naquele mesmo ano também foi
criada a Patrulha Maria da Penha,
equipamento que acompanha os casos de cumprimento das medidas. De
2017 a maio de 2020, foram efetuadas
115 prisões, 30 apoios psicológicos,
8.064 mulheres foram atendidas,
9.161 medidas protetivas de urgência
cadastradas, 17.197 visitas e rondas e
uma média de 20 atendimentos diários.
No Brasil, a maioria dos casos classiﬁcados como feminicídios pelas autoridades públicas decorrem de violência doméstica, sendo o autor o
companheiro ou ex-companheiro da
vítima. No Maranhão, o relatório de
2019, segundo o Departamento de Feminicídio da Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Maranhão,
apontou que 50% dos crimes aconteceram dentro da casa da vítima, e 35%
dos autores foram cônjuges ou companheiros.
Lei – Recentemente criada, a Lei
13.984/2020 criou duas novas medidas protetivas contra a violência doméstica/familiar. Agora, se o agressor
não frequenta um programa de recuperação determinado pela Justiça, comete outro crime. Segundo a Organização das Nações Unidas, a Lei Maria
da Penha é a terceira melhor lei do
mundo no combate à violência doméstica, atrás apenas de Espanha e
Chile.
A lei brasileira de proteção à todas
as mulheres que sofrem violência doméstica, foi inspirada em Maria da Penha que deu o nome a lei. A cearense,
nascida em 1945, é farmacêutica bioquímica e símbolo da luta e do combate à violência de gênero.

1.379 PESSOAS INGRESSARAM NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Quase metade das pessoas privadas de liberdade, que
deram entrada nas unidades prisionais da região metropolitana de São Luís, no período de julho de 2019 a junho de 2020, foram presas pela prática de crimes sem
uso de violência ou grave ameaça. Foi o que apontou relatório do Projeto Assistência Legal e Visita Virtual, desenvolvido desde junho de 2019 pela Defensoria Pública
do Estado (DPEMA) em parceria com o Ministério da
Justiça, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
Um dos objetivos do Projeto é monitorar o ingresso
dos custodiados no Centro de Observação Criminológica e Triagem (COCTS) e na Unidade Prisional Feminina
de São Luís (UPFEM). Os dados que compõem o relatório integram o balanço de atividades do primeiro ano da
iniciativa. Entre julho de 2019 a junho de 2020, o Núcleo
de Execução Penal (NEP), da DPE/MA, analisou o perﬁl
de 2.909 pessoas que ingressaram no COCTS e na UPFEM. Desse total, 88,7% eram presos(as) provisórios(as)
e 11,3% detentos(as) sentenciados(as).
Do quantitativo de 2.580 provisórios(as), 63,4% foram
pessoas presas em ﬂagrante delito, 33,10% foram pessoas presas preventivamente e 3,5% foram pessoas presas
por mandado de prisão temporária. Ainda segundo o levantamento, das 2.909 pessoas custodiadas que adentraram ao COCTS e à UPFEM, 75,2% foram detidas na
região metropolitana São Luís e as outras 24,8% em municípios do interior do estado do Maranhão.
Divulgado nesta semana, o balanço também mostra
que 1.379 pessoas que ingressaram no sistema, ou seja,
47,4% foram presas por crimes cometidos sem o uso de
violência ou grave ameaça. Ainda foi constatado que das
2.909 pessoas presas, 1.235, isto é, 42,45% deram entrada pela primeira vez no sistema penitenciário.

DIA DOS PAIS

Justiça determina a
Maranhão registra 32 casos de feminicídio saída de 849 detentos

OS DETENTOS TEM QUE VOLTAR ÀS 12H DO DIA 14 DE AGOSTO
De acordo com informações da Rede de Proteção à Mulher em Situação
de Violência Doméstica e Familiar
(por ocasião do projeto “Não Morra,
Maria da Penha”) do Tribunal de Justiça, no Maranhão, no período compreendido entre 2006 e 2016, o número
de homicídio de mulheres aumentou
137,3%.
Quanto aos casos tipiﬁcados como
feminicídio, de 2015 a 2018, foram 154
casos conﬁrmados no Maranhão, segundo o Mapa do Feminicídio realizado pelo professor do Departamento
de História da UFMA, Wagner Cabral,
em parceria com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos.
Em todo o estado foram contabilizados 32 casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano. Houve um
aumento quando comparado com o
mesmo período do ano anterior, em
que foram registrados 24 casos. Em

2019, foram 52 casos de feminicidio,
de acordo com dados do Departamento de Feminicídio da Polícia Civil.
Em 2018 foram 46, e em 2017, 51 casos.
O crime de feminicidio foi deﬁnido
legalmente pela Lei Nº 13.104, que entrou em vigor em 9 de março de 2015,
alterando o artigo 121 do Código Penal para incluir o tipo penal como circunstância qualiﬁcadora do crime de
homicídio, com pena de reclusão prevista de 12 a 30 anos.

Agosto Lilás

Nesta semana o Tribunal de Justiça
do Maranhão está realizando, por
meio da Coordenadoria Estadual da
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEMULHER/TJMA), uma programação virtual alusiva à data. No dia 7, às 17h, em seu canal no Youtube, o TJMA faz o lança-

mento do projeto “Violência Doméstica contra a Mulher: Prevenção Sustentável”, com a participação dos desembargadores Lourival Serejo, presidente do TJMA; Cleones Cunha, presidente da CEMULHER; e Jorge Rachid,
presidente da Comissão Gestora do
Plano de Logística Sustentável do TJMA, além de representantes dos órgãos públicos que compõem a ECOLIGA – Sustentabilidade no Setor Público Maranhense, da qual o Tribunal
de Justiça do Maranhão faz parte.
Neste mês em que a Lei Maria da
Penha, completa 14 anos, em alusão a
data é celebrado também o Agosto Lilás convidando à reﬂexão e conscientização pelo ﬁm da violência contra a
mulher e incentivo às denúncias de
agressão. A violência doméstica pode
se apresentar de diferentes formas, e
todas conﬁguram violação dos direitos humanos.

A 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Ilha de
São Luís (1ª VEP) divulgou a lista com os nomes dos 849
apenados que receberam o direito à saída temporária do
feriado de Dia dos Pais. Os beneﬁciados foram autorizados a sair às 9h, da última quarta-feira (5), e devem retornar às unidades prisionais até às 18h da próxima terça-feira (11).
O juiz Márcio Castro Brandão também determinou
que os dirigentes dos estabelecimentos prisionais comuniquem à Vara de Execuções Penais até as 12h do dia
14 de agosto o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.
Os apenados que foram autorizados a sair das unidades prisionais para a visita aos seus familiares para o Dia
dos Pais, preenchiam os requisitos dos artigos 122 e 123
da Lei de Execução Penal. Os beneﬁciados devem cumprir várias restrições como não frequentar festas, bares e
similares, entre outras determinações.
No ano passado, 656 presos do regime semiaberto do
sistema prisional do Maranhão foram liberados para o
feriado de Dia dos Pais. Destes, 34 internos do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, que foram beneﬁciados
com a saída temporária não retornaram à unidade prisional.
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DIA DO PADRE

OPERAÇÃO FALSA ESPERANÇA

Secretário de Santa
Rita se entrega na PF
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
SAULO DUAILIBE

A

pós a Operação Falsa Esperança, deﬂagrada na última
quarta-feira (5) no Maranhão,
teve mais desdobramentos
após entrevista coletiva concedida
pelos delegados federais envolvidos
na ação policial.
Fora quatro mandados de prisão
temporária expedidos, mas até a manhã da quarta, três tinham sido cumpridos, sendo que os presos são secretários das cidades de Bacabeira e Miranda do Norte. No período da tarde
da quarta, a Polícia Federal cumpriu o
quarto mandado de prisão temporária.
O secretário de administração da
cidade de Santa Rita, se entregou na
sede da PF, localizada no bairro da
Cohama.

PATRÍCIA CUNHA
Esta semana, a Igreja comemorou o Dia do Padre,
uma data celebrada de forma oﬁcial em 4 de agosto, data da festa de São João Maria Vianney, desde o ano de
1929 quando o Papa Pio XI acabou o proclamando o verdadeiro homem extraordinário e todo apostólico, o que
é padroeiro celeste de todos os párocos de Roma e do
mundo católico inclusive. Ser padre é ser “pai” de uma
comunidade inteira. É o homem da Palavra de Deus, da
Eucaristia, um comunicador da Igreja. Aquele que acolhe e que transforma a vida dos ﬁéis.

A OPERAÇÃO INVESTIGA SUPERFATURAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES
licitações e desvio de recursos públicos federais, que seriam usados no
enfrentamento do novo coronavírus,
nos municípios.

As investigações

Durante a investigação, foram veriﬁcadas que as aquisições de materiais
hospitalares foram realizadas com
uma única empresa, sediada na cidaA operação
A ação deﬂagrada contou com a de de Paço do Lumiar, que nunca haparticipação de 50 policiais federais, via atuado no ramo médico.
que além dos mandados de prisão
Houve também indícios de supertemporária, também cumpriram 13 faturamento de equipamentos de
mandados de busca e apreensão e se- proteção individuais (EPI’s) e de siquestro de bens e bloqueio de contas mulação na compra de respiradores
dos investigados, tendo as ordens ju- pulmonares, que apesar do pagamendiciais sido determinadas pela 1ª Vara to antecipado pelas prefeituras de BaFederal de São Luís.
cabeira, Santa Rita e Miranda do NorA ação da Polícia Federal foi através te, nunca foram efetivamente entreda Delegacia de Repressão a Corrup- gues.
ção e Crimes Financeiros (DELECOR)
A investigação revelou que a emdo Maranhão, com o apoio da Contro- presa sediada em Paço do Lumiar não
ladoria Geral da União – CGU.
tinha nenhum empregado e atuava
A operação Falsa Esperança tinha com a comercialização de acessórios
como ﬁnalidade de desarticular asso- para instalação de aparelhos de arciação criminosa voltada a fraude em condicionado e de energia solar. A

empresa tinha um total de 69 atividades secundárias, que variavam desde
a confecção de vestuário, segurança
privada e até produção musical.
Se conﬁrmadas as suspeitas, os investigados responderão pelos crimes
de peculato (Art. 312, caput, do CPB),
falsidade ideológica (Art. 299, do
CPB), fraude em processo licitatório
(Art. 90 da Lei nº 8.666/93), superfaturamento na venda de bens (Art. 96, I
da Lei nº 8.666/93) e associação criminosa (Art. 288 do CPB).
As ordens judiciais foram cumpridas em seis cidades do Maranhão: São
Luís, São José do Ribamar, Paço do Lumiar, Bacabeira, Santa Rita e Miranda
do Norte.
A Operação foi denominada “Falsa
Esperança” em referência a expectativa criada na população dos municípios de Bacabeira, Santa Rita e Miranda
do Norte de que as gestões municipais
teriam adquirido de forma lícita equipamentos contra a Covid-19, e que, ao
ﬁm, nunca chegaram a ser efetivamente entregues.

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 prorrogada até 15 de agosto, a
campanha de negociação de débitos
de energia, da Equatorial Maranhão.
A campanha continuará funcionando
através Central Exclusiva 0800 098
2997, que o cliente pode ligar gratuitamente das 8h às 20h, de segunda a
sexta-feira e das 8h às 14h, aos sábados.
A campanha teve início em julho e
busca oferecer condições especiais
aos consumidores que estão com diﬁculdades para manter as contas de
energia em dia, seja para quitação à
vista, ou parcelado. As regras de negociação agora seguem válidas até 15 de
agosto para os consumidores das

Pai de uma
comunidade inteira

classes residencial, rural, comercial e
industrial.
Além disso, a Equatorial Maranhão
abrirá, exclusivamente nos sábados 8
e 15, suas agências de atendimento
presencial apenas para a negociação
de dívidas. O funcionamento das
7h30 às 12h será para que os clientes
com débitos junto à concessionária
de energia, possam aproveitar as
oportunidades de negociação das dívidas adquiridas antes e durante a
pandemia. O atendimento presencial
seguirá todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. As agências abertas ao cliente nos sábados 8 e
15 para negociação serão: São Luís –

Anjo da Guarda, Cidade Operária,
Cohab, Cohafuma e Maiobão; Caxias;
Chapadinha; Codó; Timon; Pinheiro;
Açailândia; Balsas e Imperatriz
A prorrogação da campanha de negociação tem o objetivo de manter o
apoio e auxílio ao cliente que sofreu
com os impactos econômicos, em decorrência do período da pandemia e
acabou acumulando as contas de
energia.
Até o dia 15 de agosto, os clientes
poderão pagar à vista ou parcelar em
até 6 vezes, os débitos acumulados de
março a junho, com isenção de juros,
multas, correção monetária, entre outras facilidades.

O Padre Roney Rocha Carvalho, com 13 anos de ordenação, é pároco da Catedral Metropolitana de São Luís e
testemunha sua experiência e a graça da entrega total de
sua vida a serviço de Deus, e o que essa ﬁgura representa
para a humanidade e para a Igreja. “O ‘ser padre’ é quando você tem a oportunidade de deixar o seu eu e ajudar o
outro a encontrar Deus. Isso é o que mais vale no sacerdócio, quando você tem a oportunidade de fazer outra
pessoa encontrar a Deus, seja através da palavra, da eucaristia, da conﬁssão ou de qualquer outro sacramento.
Para nós é muito gratiﬁcante ter essa missão”, disse.
Com a vocação para a vida religiosa aﬂorada desde
muito pequeno, Padre Roney disse que desde criança
sempre foi muito apaixonado com as coisas relacionadas à Igreja, como a arquitetura religiosa, os cantos gregorianos… tanto que aos 13 anos percebeu nascer esse
desejo no coração, até que chegou a vontade de entrar
para o Seminário, aos 16 anos, para ter a conﬁrmação de
que queria ser da vida religiosa. Hoje, aos 37 anos, está
há 1 ano como pároco da Catedral Metropolitana, e diz
que a responsabilidade é muito grande. “A Catedral é conhecida como a Igreja Mãe da nossa diocese, então ela
deve ser o exemplo para toda uma diocese, embora tenha as mesmas estruturas de uma outra paróquia, sendo ela de periferia, ou de qualquer outro bairro. No entanto, ela é chamada a ser o espelho”, disse o pároco.
Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus,
com as igrejas fechadas, e sem a presença física dos ﬁéis,
a igreja lançou mão, mais intensamente, dos meios de
comunicação para continuar seu trabalho de evangelização. Nesse processo, os sacerdotes que assumem o
pastoreio de uma região paroquial especíﬁca, ampliaram seus trabalhos para não deixar de levar a palavra de
Deus. Assim, ao invés de estarem com os ﬁéis, com a comunidade frente a frente ﬁsicamente em suas igrejas e
paróquias, eles se viram falando para uma tela de celular, ou computador, mas não sem deixar o propósito de
levar a palavra de Deus. “Nós usamos as mídias sociais
para poder continuar a evangelização. Esse recurso, embora já usado em várias paróquias, foi ampliado nesse
período para alcançar todas as pessoas que não podiam
sair de suas casas. Creio que isso não supriu todas as necessidades, pois nem todo mundo tem acesso a essas
mídias da Internet, especialmente os mais idosos, porém com os canais televisivos religiosos que nós temos,
muitas pessoas tiveram a oportunidade de não estar conosco ligadas a nós enquanto paróquia, mas puderam
estar ligadas à igreja pela televisão”, destacou o padre.
A Igreja ainda está funcionando ﬁsicamente com restrições, e aos poucos os ﬁéis estão retornando. Segundo
o Padre, ainda está sendo difícil essa retomada, uma vez
que a pandemia ainda não acabou. “Os ﬁéis se perguntam: se as pessoas podem ir à praia, porque não podemos ir à igreja? Então, aos poucos elas estão voltando. O
que é mais doloroso nesse momento é só a questão dos
nossos idosos que realmente estão se resguardando por
causa de suas condições, mas a igreja está aberta e as
pessoas estão se reaproximando, procurando o sacramento da conﬁssão, que muitas não estavam fazendo. E
assim seguimos”, disse o padre.
Mês das vocações
A Igreja no Brasil celebra em agosto a diversidade e a
riqueza das vocações e dos ministérios que estão a serviço do povo cristão. A primeira semana do mês, de 2 a 8
de agosto, é dedicada às vocações dos diáconos, presbíteros e bispos (ministérios ordenados). A segunda semana de 9 a 15 de agosto, é dedicada à vocação do pai,
mãe e ﬁlhos e a viver em família. A terceira semana do
mês, de 16 a 22, é dedicada à vocação das pessoas de vida consagrada, os que fazem os votos de Castidade, Pobreza e Obediência.
Este ano, pela primeira vez, será realizada a Semana
Nacional da Vida Consagrada motivada pela Conferência dos Religiosos do Brasil. A programação pode ser
acessada no site oﬁcial da CRB. A quarta e última semana, de 23 a 29, é dedicada à vocação dos cristãos leigos e
leigas e seus diversos serviços na comunidade.
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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.
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MPMA viabiliza distribuição
Mais
30 leitos adeestudantes
UTI
de alimentos
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
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Audiência virtual discute retorno às aulas
presenciais na rede privada
Publicado em 6 de agosto de 2020 às 19:25 | Comentar
3

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.

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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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.

“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.

