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145.921
CASOS

conﬁrmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

134.479

PACIENTES

recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

173.788

CASOS

suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado desde março

Maranhão ainda está distante
da imunidade de rebanho
Dados do inquérito da Covid-19, realizado pela SES e UFMA, mostram que a taxa de prevalência
do vírus no estado, é de 40,4%, o que implica em 2,8 milhões de pessoas infectadas.
CIDADES 5

Paulo Soares

70%

É A CHAMADA
taxa de imunidade de
rebanho, segundo as
autoridades de saúde

0,17%
É A TAXA

de letalidade do novo
coronavírus no estado
do Maranhão

62%

DOS INFECTADOS
pelo novo coronavírus
no Maranhão foram
sintomáticos
Professor da Universidade Federal do Maranhão, Antonio Moura, e o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, apresentam os resultados do inquérito sorológico

Divulgação

Maranhenses

Formatura
Paulo Soares

Preservação

Mais duas
mulheres
são vítimas
de crime de
feminicídio

Evento em
alusão ao Dia
do Soldado é
adequado à
pandemia

Uma das vítimas, Joseane Gomes da
Silva, de 29 anos, foi morta em Boa
Vista, capital de Roraima, e o principal acusado é um policial militar, excompanheiro dela. POLÍCIA 8
Divulgação

Comando do 24º BIS realizou formatura interna em que 118 soldados e 40 alunos do NPOR receberam a boina e fizeram o juramento
à Bandeira Nacional. CIDADES 6

Decisão da Aneel

Covid-19
no Sampaio e
semifinais do
Estadual

Iphan conclui obras de recuperação de ruínas em Alcântara (foto), cujos serviços incluíram ainda o Palácio do
Negro, Sobrado do Barão do Pindaré, Claustro do Convento do Carmo e Casa à Rua da Amargura. CIDADES 6
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40,4% já tiveram Covid-19 no
Maranhão, mas imunidade de
rebanho ainda está distante
Aproximadamente, até o momento, 2.877.754 pessoas tiveram Covid-19 no estado;
46,2% dos infectados fizeram até o ensino médio e 45% tem renda menor que R$ 2 mil
Paulo Soares

s resultados do estudo
sorológico: Prevalência de infecção pelo
vírus SARS-CoV-2 no
Maranhão foram divulgados na
manhã desta terça-feira, 25, pela
Secretaria de Estado da Saúde
(SES). O inquérito foi produzido
em parceria com a Universidade
Federal do Maranhão (UFMA).
Os testes de base populacional
foram realizados entre os dias 27
de julho e 8 de agosto de 2020, e
teve como objetivo essencial, estimar a prevalência de anticorpos totais contra o vírus SARSCov-2 no estado. Foram 3.289
entrevistas com coletas de amostras de sangue para o teste sorológico, destas, 3.156 foram analisadas. De acordo com os dados
coletados no estudo, a predominância do vírus no Maranhão é
de 40,4%, ou seja, o inquérito
mostrou que aproximadamente,
até o momento, 2.877.754 pessoas tiveram Covid-19 no estado.
“A ciência está no dia a dia, e
me parece que o Brasil precisa
continuar investindo nisso, precisamos de mais estudos como
esse, não só aqui no Maranhão,
mas em outros estados do país,
para entender o comportamento
da doença. Já adianto, que daqui
a 45 dias, mais ou menos, já teremos um segundo inquérito sorológico”, frisou Carlos Lula, secretário de estado da saúde.
Com a coordenação geral do
professor titular do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão,
Antônio Augusto Moura da Silva,
e a participação do professor
Lídio Gonçalves, o estudo foi divido por regiões: Ilha de São Luís,
Municípios de Grande Porte, Municípios de Médio Porte, e Municípios de Pequeno Porte. A região com maior prevalência da
doença, foi nos municípios de
médio porte – de 20 mil a 100 mil
habitantes – com 47,6% de presença de anticorpos na população.
Em seguida, A Ilha de São
Luís, aparece com 38,9%, depois
os Municípios de Grande Porte –
acima de 100 mil habitantes –
com uma taxa de 35,2%, e por
fim, os Municípios de Pequeno
Porte – com menos de 20 mil ha-

O

NÚMEROS
da Covid-19 no
Maranhão foram
apresentados, em
estudo realizado
pela SES com a
UFMA

40,4% 2.877.754

46,2% 45%
CURSARAM até o ensino médio

bitantes – mostrando uma prevalência de 31%. O professor
Lídio Guimarães, ressaltou que
os dados da pesquisa têm uma
taxa de 99% de confiabilidade.
O secretário frisou, que
mesmo com a alta taxa de infecção no estado, as medidas de
prevenção não devem ser colocadas de lado, pois, a chamada
‘imunidade de rebanho’, só é
atingida com uma taxa de 70%.
“São medidas necessárias nesse

ENTULHO NA CALÇADA

DESRESPEITO

INFECTADOS no Maranhão

PREVALÊNCIA no

Maranhão

GANHAM até R$2 mil

retorno”, completou.
Escolaridade
Segundo o relatório da pesquisa,
a taxa de escolaridade também
apresentou dados relevantes. A
presença do novo coronavírus se
mostrou maior em pessoas que
possuem apenas o ensino médio
(46,2%) e na segunda posição,
estão aqueles que cursaram até
o ensino fundamental (40,9%) Já
as pessoas que cursaram o en-

62%

DOS INFECTADOS
foram sintomáticos

sino superior, são a minoria na
taxa de prevalência da Covid-19
(27,5%).
A diferença entre homens e
mulheres não chega a ser considerável, o número ficou praticamente igual: 37,2% para o sexo
masculino, e 42,4% para o sexo
feminino
Renda
A renda da população maranhense também se mostrou um

critério para o vírus, 45% das pessoas que participaram da pesquisa, e tiveram a Covid-19, possuem uma renda de R$ 1 mil a <
R$ 2 mil; em seguida, 42,9% com
uma média de renda de R$ 2mil
a < R$ 3 mil; em terceiro lugar, a
população que tem uma média
de salário de R$ 1mil (40,8%).Por
pumtimo, pessoas que recebem
até R$ 3 mil, com 27,9% de incidência.

SAIBA MAIS
Isolamento e Máscaras
A prevalência segundo
medidas de prevenção
mostrou, que das 44,3%
das pessoas que não
cumpriram o isolamento
social, 34% foram
infectados pela Covid-19.
Quanto ao uso de
máscaras, das 45,9% que
assumiram não utilizar o
método de proteção, 36%
pegaram a doença.

Taxa de Letalidade
O estudo divulgado nesta
manhã, indicou que o Maranhão
tem uma das mais baixas taxas
de letalidade em todo o mundo,
de acordo com o coordenador
geral da pesquisa, Antônio Augusto Moura da Silva.
Fazendo a divisão do número
de óbitos atuais, pelo número de
pessoas infecções estimadas
(2.877.754), se tem um resultado
de 0,17%, ou seja, 1 em cada mil,
morre pela doença no Maranhão,
porém, levando a subnotificação
em conta, supondo que esse número seja de 15%, a taxa de letalidade sobe, mas continua baixa
em comparação com outras nações, nesse cenário, seriam duas
mortes por mil habitantes no estado.
Sintomas
Os dados, segundo os sintomas,
mostram que 62% dos infectados
pelo vírus, foram sintomáticos, e
só depois, com 26%, os assintomáticos. “No começo da doença,
se achava que tinha muita gente
assintomática, existe uma porção, aqui de 26%”, completou o
professor Antônio Augusto. E
com 12%, estão os oligossintomáticos – uma parte pequena
que possui poucos sintomas.
De acordo com o professor, a
maior parte das pessoas infectadas desenvolvem sintomas. “E
têm dois sintomas que são muito
característicos: perder o paladar,
e o olfato”, elenca. Na amostra de
dados do Maranhão, metade dos
infectados assumiram ter tido
esses dois sintomas.
Reinfecção
Um artigo foi publicado recententemente, confirmando um
caso de reinfecção. O secretário,
Carlos Lula falou sobre o assunto
durante a coletiva. “Ele foi acometido não pelo mesmo vírus,
mas por outra cepa do vírus. Já
tivemos casos confirmados de
reinfecção na Bélgica, e também
na Holanda”, afirma.
“Esses primeiros casos de reinfecção por outra cepa já indicam
outra coisa, se fosse de fato algo
recorrente, a gente já teria várias
pessoas reinfectadas”. Ele admitiu que não dá para afirmar que
todos que tiveram Covid se reinfectarão, mas, que esse também
não é um motivo de pânico.

Fotos/Divulgação

Quem transita pela Rua da Palha, esquina com a Rua do Norte, no centro de São Luís, precisa descer da calçada e andar pela rua quando se aproxima da Santa Casa de Misericórdia, por causa do entulho que foi descartado ali. Segundo a direção da unidade de saúde, o morador de uma casa próxima fez uma reforma e descartou todo o material indesejado na calçada da Santa Casa, não se importando se a poeira dos dejetos iria prejudicar pacientes do local, tampouco se a passagem de pedestres também seria. Como a retirada do entulho nunca foi providenciada pelo dono, cuja casa reformada já foi, inclusive, colocada à venda, a direção da Santa Casa afirma que vê obrigada a pagar um caminhão para retirar o material da calçada do hospital.
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POLÍCIA

O Estado do Maranhão

Duas maranhenses são
vítimas de feminicídio
em Codó e Boa Vista (RR)

Suspeitos da morte
de um protético
continuam soltos

Uma das vítimas, Joseane Gomes da Silva, 29 anos, foi morta na capital de
Roraima e o principal acusado é um policial militar, ex-companheiro dela

Os policiais ainda ontem não tinham efetuado a prisão da dupla
criminosa acusada de ter executado o técnico em prótese dentária, Dhene Aciole da Silva. De
acordo com a polícia, a vítima era
do estado do Amapá e foi morto
na frente da esposa, nome não revelado, no último dia 24, no povoado Chulanga, zona rural de
Matinha.
A polícia informou que Dhene
Aciole residia no Ilha Verde, em Matinha. Na segunda-feira, 24, ele estava conduzindo uma motocicleta
e a sua esposa na garupa. No povoado Chulanga, os criminosos exigiram para a vítima descer da moto e, logo após, realizaram a ação
criminosa. A dupla fugiu em uma

D

uas maranhenses foram
vítimas de feminicídio
em um intervalo de 24
horas, Um delas foi Joseane Gomes da Silva, de 29 anos,
natural de Vitorino Freire. Somente ontem que o corpo da vítima deixou a capital de Roraima com destino ao Maranhão para ser sepultado. Segundo a polícia, a maranhense era proprietária de uma loja de confecção em Boa Vista e foi
encontrada morta com marcas de
tiro nas costas, no último dia 23. O
principal suspeito é o ex-companheiro da empresária, um policial
militar de Roraima.
No dia do crime, populares escutaram barulho de tiro e acionaram os militares. A polícia encontrou Joseane Gomes sem vida em
uma rua do bairro Mecejana, em
Boa Vista e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML)
para ser autopsiado. A polícia informou que no laudo cadavérico
constatou que a empresária morreu em decorrência de uma hemorragia causada por ferimento de
arma de fogo.
O coronel da Polícia Militar de
Roraima, Magalhães José Damasceno, que é chefe do Comando de Policiamento da Capital,
declarou que as acusações desse
crime recaem a um policial militar que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. “O
suspeito ainda não foi preso e
tampouco se apresentou no quartel”, frisou Magalhães.
O caso está sendo investigado

Divulgação

A vítima foi executada na frente da sua
esposa, no povoado Chulanga, em Matinha
outra motocicleta. A Polícia Militar
foi acionada e realizarou incursões
na localidade, mas não prendeu os
acusados. O assassinato está sendo investigado pela Polícia Civil e
o corpo da vítima removido para o
hospital dessa cidade.
Achado
Um corpo do sexo masculino foi
achado na tarde de ontem no Rio
Pimenta, área do Olho d’Água, com
marcas de tiros. O delegado Felipe
Freitas, da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), disse que a vítima, em companhia de outro criminoso, teria
roubado durante o período da manhã uma pessoa, nome não revelado, que reagiu ao assalto.

Presos acusados de
roubarem taxista
Joseane Gomes da Silva, de 29 anos, foi uma das maranhenses vitimas de crime de feminicídio

pela Polícia Civil, que vai pedir ao
Poder Judiciário a prisão do policial
militar. Há informações que o veículo da maranhense estava estacionado nas proximidades da residência da mãe do suspeito. O corpo de Joseane Silva foi liberado do
IML para o pai e está sendo translado para o município de Vitorino
Freire.
Morte de lavradora
A morte da lavradora Elisdene Pereira de Sousa, de 41 anos, continua
sendo investigada pela Polícia Civil
e ainda ontem estava preso o companheiro da vítima, Lucivaldo do

Espírito Santo Alves, como sendo o
suspeito desse crime. Ela foi encontrada morta em sua residência,
na segunda-feira, 24, localizada no
KM 17, em Codó.
O caso está sendo investigado
pela Delegacia da Mulher, que é
coordenada pela delegada Maria
Tecla. Ela declarou que a vítima foi
encontrada pelo filho, que é menor
de idade, e os peritos do Instituto
de Criminalística constataram lesões no pescoço, queixo e na boca
da vítima.
A delegada ainda contou que a
causa da morte foi por asfixia, mas,
é necessário fazer um exame peri-

cial para identificar se foi ocasionada por enforcamento ou estrangulamento e o marido da vítima
não soube falar sobre a morte. “Surgiram dúvidas, por conta disso foi
feito o exame cadavérico e existe indício de que houve violência”, disse Maria Tecla.
Ela também informou que o
companheiro da vítima foi preso em
flagrante, mas nega qualquer participação sendo que havia um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tentativa de homicídio,
no município de Igarapé Grande. 
Íntegra em oestadoma.com/490397

Os criminosos são suspeitos de agirem,
principalmente, em São José de Ribamar
Dois faccionados suspeitos de
assaltarem um taxista foram presos durante o período da madrugada de terça-feira, 25, na cidade de São José de Ribamar, e
conduzidos para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
O delegado Henrique Mesquita informou que ainda na
noite de segunda-feira, 24, uma
mulher solicitou a corrida de
um taxista na área do centro
desse município e, logo após,
entraram mais quatro criminosos no táxi.

Os bandidos anunciaram o
assalto e utilizaram o veículo em
suas ações criminosas na região.
A polícia realizou incursões na
localidade e conseguiu prender
dois assaltantes. Os outros criminosos fugiram em direção a
uma área de mangue.
“Os outros suspeitos desse ato
criminoso já foram identificados
e tiveram a prisão solicitada ao
Poder Judiciário”, disse o delegado Henrique Mesquita.
Íntegra em oestadoma.com/490399

Mundo

Reinfecções por Covid-19
criam dúvidas a respeito
de imunidade ao vírus
Casos na Bélgica e na Holanda vêm na esteira de pesquisa de Hong Kong a
respeito de uma pessoa que foi reinfectada com linhagem diferente do vírus
Divulgação/ Frrepik

AMSTERDÃ
Dois pacientes europeus foram
confirmados como casos de
reinfecção por coronavírus,
criando dúvidas a respeito da
imunidade das pessoas ao vírus
enquanto o mundo luta para
domar a pandemia.
Os casos surgidos na Bélgica e
na Holanda vêm na esteira de um
relatório de pesquisadores de
Hong Kong nesta semana a respeito de uma pessoa que foi reinfectada com uma linhagem diferente do vírus quatro meses e meio
depois de ser declarado recuperado – a primeira reinfecção do
tipo a ser documentada.
O fato provocou temores a respeito da eficiência de possíveis
vacinas contra o vírus que já
matou centenas de milhares de
pessoas, mas especialistas dizem
que seriam necessários muito
mais casos de reinfecção para
estes serem justificados.
O virologista belga Marc Van
Ranst disse que o caso de seu país
foi uma mulher que havia contraído Covid-19 pela primeira vez
em março e voltou a ser infectada
com uma linhagem diferente do
coronavírus em junho. Novos
casos de reinfecção provavel-

SAIBA MAIS
Uma verdadeira
reinfecção exige testes
genéticos do vírus na
primeira e na segunda
infecção para se
determinar se as duas
instâncias do vírus
diferiram ligeiramente.

Reinfecção provocou temores a respeito da eficiência de vacinas

mente surgirão, opinou ele.
Poucos anticorpos
Van Ranst disse à Reuters TV que a
mulher de cerca de 50 anos tinha
muito poucos anticorpos após a
primeira infecção, embora eles
possam ter limitado a doença. Os
casos de reinfecção provavelmente são exceções limitadas, disse,
mas é cedo demais para dizer, e
muitos mais devem vir à tona nas
próximas semanas.

Ele acrescentou que o novo coronavírus parece mais estável do
que o vírus da gripe, mas que está
mudando.
“Vírus passam por mutações,
e isso significa que uma vacina
em potencial não será uma vacina que durará para sempre, durante 10 anos, provavelmente
nem mesmo cinco anos. Assim
como para a gripe, isso terá que
ser reprojetado com muita frequência”, disse.

Van Ranst, que integra alguns
comitês belgas de combate à Covid19, disse que os desenvolvedores de
vacinas não ficarão surpresos.
“Teríamos adorado que o vírus
fosse mais estável do que é, mas
não se pode forçar a natureza.”
O Instituto Nacional de Saúde
Pública da Holanda disse que também observou um caso holandês
de reinfecção.
Segundo uma citação da emissora holandesa NOS, a virologista
Marion Koopmans disse que o paciente é uma pessoa mais velha
com um sistema imunológico enfraquecido.
Ela disse que os casos de pessoas que ficaram doentes com o
vírus durante um tempo longo e
tiveram uma recaída são mais
conhecidos. 

Na TV, democratas
batem republicanos
em audiência
15,8 mi assistiram à convenção republicana,
número menor que os 18,7 mi dos democratas
WASHINGTON
Cerca de 15,8 milhões de pessoas
assistiram à primeira noite da Convenção Nacional Republicana dos
Estados Unidos na segunda-feira,
de acordo com a Nielsen Media Research, um número menor que os
18,7 milhões de espectadores que
acompanharam a primeira noite
de Convenção Nacional Democrata no mesmo número de canais de
televisão.
O número de telespectadores da
convenção republicana reflete a
audiência de seis canais de TV entre 22h e 23h no horário da Costa
Leste dos Estados Unidos, e não inclui espectadores online e por
streaming. A Fox News teve a maior
audiência, com 7,1 milhões de espectadores.
No total, cerca de 19,7 milhões
de pessoas assistiram à primeira
noite da convenção democrata em
10 canais de televisão dos EUA no
dia 17 de agosto. Um número comparável para a convenção republicana é esperado para terça-feira.
A primeira noite da convenção
republicana teve discursos de personalidades do partido como a exembaixadora na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki
Haley, de Donald Trump Jr., o filho
mais velho do presidente norteamericano, e de Mark e Patricia
McCloskey, o casal da cidade de St.
Louis que apontou armas a mani-

Democratas
ocuparam 10
canais de televisão
Convenção
republicana teve
personalidades

festantes do movimento Black Lives Matter que passaram marchando por sua casa.
Cedendo à realidade da pandemia, quase todos os que discursaram falaram a um auditório praticamente vazio em Washington, apesar da vontade do
presidente Donald Trump, que
queria um grande evento para
discursar diante de milhares de
seus apoiadores.
Ao defenderem a reeleição de
Trump no dia 3 de novembro,
muitos dos que falaram retrataram
os Estados Unidos como um país
à beira do caos, argumentando
que a eleição do democrata Joe Biden levaria a um socialismo radical e a restrições às liberdades dos
americanos.
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Rubens e Yglésio
divergem sobre
"paternidade"
de proposta
PÁGINA 3

Saiba quais são os
benefícios do INSS
que podem ser
acumulados

@OImparcialMA

@imparcialonline

Conta de energia
deve ficar mais
barata após reajuste
da Aneel

PÁGINA 10

@oimparcial

98 98232-0262

Correios entram
com dissídio coletivo
no Tribunal Superior
do Trabalho
PÁGINA 5

PÁGINA 10

40% dos maranhenses tiveram contato com coronavírus
PÁGINA 2

CASA VERDE E AMARELA

Bolsonaro lança programa
para moradias populares
A meta é atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda com o financiamento habitacional até 2024, um incremento de 350 mil
residências em relação ao que se conseguiria atender com os parâmetros atuais. Norte e Nordeste serão contemplados com a redução nas
taxas em até 0,5% para famílias com renda de até R$ 2 mil mensais e 0,25% para quem ganha entre R$ 2 mil e R$ 2,6 mil. PÁGINA 2

Membros da OPAS visitam saúde de São Luís

Reinfecção de paciente pode afetar vacinas

Uma missão de representantes da Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS), ligada á OMS, veio a São Luís para troca de experiências sobre o combate
à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), conferir dados e informações sobre
plano de contingência, além de visitar unidades de saúde. PÁGINA 6

Especialistas e os responsáveis pela descoberta avaliam que ainda é cedo
para tirar conclusões sobre o tema, mas ressaltam que as informações são
importantes porque têm potencial para influenciar o desenvolvimento e a
administração de vacinas. PÁGINA 5

Índio Guajajara centenário morre da covid-19

Lionel Messi pede para sair do Barcelona

Vítima da covid-19 morreu ontem (25), em Barra do Corda. O índio guajajara,
Zequinha Pompeu, tinha mais de cem anos de idade. Era considerado um dos
índios mais velhos entre os moradores do lugar conhecido como Aldeinha,
localizada na zona urbana da cidade. PÁGINA 7

Após seis dias da apresentação do novo técnico do clube, Ronald Koeman, o
camisa 10 enviou um comunicado à diretoria no qual deixa claro o seu desejo
de não seguir na equipe. O jogador usaria uma cláusula de seu contrato que
permite a rescisão unilateral ao fim de cada temporada. PÁGINA 11

TEMPO E TEMPERATURA

e o CLA
BASTIDORES
APARTE Quilombola
Transparentes
Os quilombolas de Alcântara sentem ameaças baterem à porta: de um lado a
pandemia do coronavírus e do outro a remoção da forçada de suas áreas. Expansão do centro espacial é tão real quanto o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), assinada em março 2019 por Bolsonaro e Trump.

TÁBUA DE MARÉ
QUA 26/08/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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LISURA

SOROLÓGICO

40% dos maranhenses
teve contato com vírus
A taxa já é a mais reportada do que em outras áreas do Brasil. Ao todo foram realizadas
3.289 coletas, e dessas 3.156 foram analisadas
LUCIANA GOMES

N

a manhã desta terça-feira
(25), durante coletiva de imprensa, o Secretário de Estado da Saúde (SES), Carlos
Lula, divulgou o resultado dos testes
sorológicos que foram realizados no
Maranhão.
De acordo com o estudo, cerca de
40,4% da população maranhense foi
diagnosticado com a soroprevalência
do novo coronavírus. A taxa já é a maior reportada do que em outras áreas
do Brasil. Ao todo foram realizadas
3.289 coletas, e dessas 3.156 foram
analisadas.
O estudo sorológico teve como objetivo, estimar o percentual da população maranhense que já apresenta
anticorpos contra o novo coronavírus
e também ter uma porcentagem de
pessoas com teste positivo que apresentaram ou não infecção, no caso de
assintomáticos. O resultado foi semelhante entre homens e mulheres, que
participaram da pesquisa e não teve
variação de faixa de idade.
A pesquisa teve início no dia 27 de
julho e se estendeu até o dia 7 de agosto. Ele se dividiu em quatro etapas. A
primeira englobou os quatro municípios da Grande Ilha, onde 1.432.529
habitantes ﬁzeram parte da pesquisa.
Na segunda, 122 municípios participaram, tendo 1.516.205 habitantes
pesquisados. Já na terceira fase, a pesquisa foi realizada em 85 municípios e
contou com a participação de

MARANHÃO JÁ REGISTROU 144.895 CASOS CONFIRMADOS E 3.365 MORTES POR COVID.
3.193.525 habitantes. A quarta e última fase, foi realizada em seis municípios maranhenses onde 932.922 pessoas participaram do estudo.
Foi realizado um trabalho de campo dividido da seguinte forma: foram
mobilizadas equipes para realizar as
entrevistas e técnicos para realizar a
coleta de sangue. De acordo com o
Chefe do Setor da Biologia Molecular
do Laboratório Central do Estado, Lídio Gonçalves, no estudo também foi
utilizado um aplicativo que deu ainda
mais praticidade na realização do estudo.
“O aplicativo foi importante porque em tempo real, todos os entrevistadores forneciam os dados para um
banco dados online”, disse Lídio Gonçalves.
Ainda durante coletiva, o professor
e coordenador geral do estudo sorológico, Antônio Augusto Silva, apontou

as diﬁculdades em conseguir ser realizada a coleta de sangue, informando
que em alguns locais do estado, não
foi possível realizar a coleta por conta
da rejeição da população.
Coronavírus no Maranhão
De acordo com o último boletim
epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta
segunda-feira (24), mostrou que o
Maranhão já registrou 144.895 casos
conﬁrmados e 3.365 mortes por coronavírus. Nas últimas 24h foram registrados 495 novos casos e 13 mortes
pela doença. De acordo com o boletim, o interior do estado é onde está o
maior número de novos casos registrados com 402, a ilha de São Luís registrou 84 e Imperatriz 9. Dos mais de
144 mil casos, 8.064 estão ativos. Desses, 7.575 estão em isolamento social,
295 internados em enfermaria e 194
em leitos de UTI.

NA MIRA

Trump critica
eleições americanas
A Convenção Nacional Republicana começou, ontem, em Charlotte (Carolina do Norte), com a indicação
oﬁcial da candidatura de Donald Trump à reeleição. Em
um discurso não programado, de pouco mais de uma
hora, o presidente dos Estados Unidos voltou a colocar
sob suspeição a lisura da votação em 3 de novembro.
Dessa vez, no entanto, o magnata associou a pandemia
do novo coronavírus a supostas fraudes no voto pelo sistema postal.
“O que eles estão fazendo é usar a covid para roubar
uma eleição. Eles estão usando a covid para fraudar o
povo americano, todo o nosso povo, de uma eleição livre
e justa. Não podemos fazer isso”, aﬁrmou o chefe de Estado. “Eles trabalham para enviar 80 milhões de cédulas
eleitorais pelos correios a pessoas que não pediram por
isso. (…) Na minha opinião, não será possível tabular os
votos. (…) Temos de ser muito cautelosos”, acrescentou.
“Nós temos de ganhar. Esta é a eleição mais importante
na história de nosso país”. Especialistas consideram as
acusações de Trump sobre o voto a distância sem fundamento.
A largada da convenção deu-se em meio a três notícias desalentadoras para a Casa Branca: 27 ex-congressistas do Partido Republicano endossaram a chapa democrata de Joe Biden e Kamala Harris; assessora de Trump,
Kellyanne Conway anunciou que deixará o posto para
cuidar da família; e a procuradora-geral de Nova York,
Letitia James, pediu a um juiz que obrigue Eric Trump,
ﬁlho do presidente, a depor sobre transações duvidosas
da Organização Trump, o conglomerado empresarial
pertencente ao magnata. Os 330 delegados do Grand
Old Party, como é chamado o Partido Republicano, conﬁrmaram o apoio ao presidente. Assim que subiu ao
púlpito, Trump foi ovacionado e saudado aos gritos de
“Mais quatro anos!”.
Ele advertiu que, caso Biden vença as eleições, os EUA
serão varridos pela violência, e os democratas tirarão as
armas, a religião e a produção de energia norte-americana. “A única maneira de tirarem essa eleição de nós é
se for uma eleição fraudada. Não os deixem tirar isso de
vocês”, declarou.
Trump planeja discursar em todas as quatro noites da
Convenção Nacional Republicana, algo sem precedentes. O evento do partido governista ocorre quatro dias
depois da convenção dos democratas, que oﬁcializou a
candidatura de Biden e foi considerada histórica por
analistas.

GUAJAJARA

Farmácia Popular atende 21 milhões de pessoas Índio centenário morre
em Barra do Corda

CRIADO EM 2004, O FARMÁCIA TEM ORÇAMENTO DE R$ 2,5 BILHÕES PARA 2020, SENDO QUE R$ 1,5 BILHÃO JÁ FOI PAGO
Na mira do equipe econômica, o
Farmácia Popular atendeu 21,3 milhões de pacientes em 2019. O programa oferece medicamentos gratuitos
ou com descontos de até 90%. A entrega é feita por meio de farmácias credenciadas pelo governo federal, que
recebem reembolso dos produtos comercializados.
Como revelou o jornal O Estado de
S. Paulo, para alcançar um benefício
médio de R$ 247 mensais ao Renda
Brasil, programa que deve substituir o
Bolsa Família, o ministro da Economia, Paulo Guedes, avalia extinguir o
Farmácia Popular, considerado ineﬁciente na área econômica por contemplar todas as pessoas, independentemente da renda.
Criado em 2004, o Farmácia tem orçamento de R$ 2,5 bilhões para 2020,
sendo que R$ 1,5 bilhão já foi pago.
Segundo dados de fevereiro do Plano
Nacional de Saúde, documento que
orienta ações do ministério até 2023,
estão credenciadas 31 mil farmácias,
em 3.492 municípios (79% do total),
para entrega dos medicamentos.
Menos internações
Neste plano, o ministério aponta

como meta expandir a rede para 90%
dos municípios com menos de 40 mil
habitantes – hoje o Farmácia Popular
alcança 75%. “Evidências demonstraram que o programa reduziu as internações hospitalares e mortalidade em
relação à hipertensão e diabetes”,
aﬁrma o ministério neste documento.
As farmácias credenciadas oferecem 35 medicamentos, sendo 20 gratuitos. Os produtos tratam hipertensão, diabetes, asma, doença de Parkinson, glaucoma, entre outras doenças. Os descontos também se aplicam
a contraceptivos e fraldas geriátricas.
Para o presidente executivo da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogaria (Abrafarma), Sérgio
Mena, o programa pode passar por
ajustes, como distribuir medicamentos apenas a pacientes que tiveram
consultas no SUS, mas não deve ser
eliminado. “Quando não se cuida do
diabetes e hipertensão, a conta ﬁca
maior. Essas duas doenças, por exemplo, dão origem a uma série de agravos e comorbidades que custam muito mais caro ao Brasil.”
A Abrafarma calcula aumento de
17% nas vendas de medicamentos
dentro do Farmácia Popular em 2020.

“Isso é sinal de pobreza, de que tem
mais gente precisando buscar o remédio pelo programa”, aﬁrma. Segundo
Mena, as vendas subsidiadas representam menos de 1,5% do faturamento das associadas da Abrafarma.
Doenças crônicas
A presidente da ProGenéricos, Telma Salles, diz que o Farmácia é “essencial” para reduzir gastos da União
com a saúde, pois controla especialmente doenças crônicas. Para o presidente do Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), Nelson Mussolini, acabar com o
programa é “um tiro no pé”. “O Ministério da Saúde tem dois programas
que são muito exitosos. Um é o programa de tratamento e prevenção do
HIV/aids, reconhecido mundialmente. O outro é o Farmácia Popular”, disse. Conselheira nacional de saúde e
representante da Federação Nacional
dos Farmacêuticos (Fenafar), Debora
Melecchi aﬁrma que o ﬁm do programa pode trazer despesa à população
mais pobre, já atingida pela pandemia
da covid-19. “A saúde tem de ser vista
como um investimento, não como um
custo ao governo”, aﬁrmou.

Vítima da covid-19 morreu ontem (25), em Barra do
Corda, o índio guajajara Zequinha Pompeu, mais de
cem anos de idade. Era considerado um dos índios mais
velhos entre os moradores do lugar conhecido como Aldeinha, localizada na zona urbana da cidade. Um veículo pertencente à Secretaria de Saúde Indígena estava
contatado para transportar o corpo para ser enterrado
em um povoado fora da cidade, onde residem outros índios da mesma etnia.
Zequinha Pompeu foi um dos primeiros moradores
do lugar chamada Aldeinha, um prolongamento da aldeia dos Guajajaras na zona urbana da cidade, próximo
ao bairro conhecido como Sítio dos inglesas.
Mas, por decisão dos outros indígenas e de inúmeros
descendentes do guajajara Zequinha, deve acontecer
uma cerimônia de velório que se estenderá até esta
quarta-feira, 26.
Até sexta-feira, 21, a Sesai contabilizava 352 mortes
de índios em decorrências da covid-19 ocorridas nas aldeias. Zequinha Pompeu não deve ser incluído nesta estatística, já que habitava fora da aldeia há muito tempo.
No país, mais de 21 mil índios foram contaminados
pelo novo coronavírus nas comunidades indígenas. No
Maranhão, a estatística registra 25 mortes ocorridas desde março deste ano. Equipes médicas do governo do Estado tem percorrido as aldeias em Barra do Corda.
Há uma escalada de contaminação nas comunidades
indígenas. Segundo levantamentos, a cada hora cinco
índios estão sendo contaminados no país com o novo
coronavírus.
A Articulação dos Povos Indígenas aﬁrmam que há
subnotiﬁcações de mortes e contaminados. Segundo
contas da articulação foram mais de 700 óbitos entre os
indígenas no Brasil. O Sesai só conta como vítimas da
Covid-19 os índios que vão a óbito em comunidades tradicionais.
Em Barra do Corda o preconceito tem produzido casos inusitados: mesmo com máscara uma mulher foi expulsa de dentro de uma loja no centro comercial da cidade por pertencer ao grupo de risco e pertencente a
um grupo indígena.
Segundo o Boletim Epidemiológico Coronavírus, divulgado pela prefeitura de Barra do Corda, no municípios até o momento foram 15 óbitos em consequência da
Covid-19 e 3.927 pessoas contraíram a doença, sendo
que 3.293 se recuperaram. Zequinha Pompeu foi diagnosticado há cerca de dois meses com a doença. Recebeu alta como recuperado.
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CARATATIUA

PSICOLOGIA

Atividades marcam os
58 anos da profissão

Suspeito tem mal súbito
e morre em assalto

Este ano a campanha tem como tema “Superando distâncias, conectando vidas” e
aborda os desafios impostos pela pandemia de Covid-19
das com o luto, e também com o fato
de não podermos ter um convívio social. Existe ainda a questão de termos
o longo deste mês de agosto várias mudanças dentro da rotina e
os conselhos regionais de Psi- convívio em casa, como trabalho, e facologia estão realizando di- zer a adaptação, dinâmica familiar
versas atividades online pelo versus tempo e respeito ao espaço no
Dia do Psicólogo e da Psicóloga, e os convívio com outro familiar. Aliado a
58 anos da proﬁssão no Brasil. No Ma- isso, aperfeiçoarmo-nos para lidar
ranhão, o Conselho Regional está com com os recursos digitais, a exemplo
uma programação diária a partir das dos aplicativos de celulares tais como
14h nos canais da instituição na Inter- mídias, videoconferências, rumo ao
net, Facebook e Youtube. No dia 27, atuante cenário das terapias online”,
dia do proﬁssional, a programação disse Fabiana Borges Macedo, Doutocomeça às 14h com Mesa Redonda e randa em Psicologia na Universidade
às 19h30 tem a live Papel da Psicologia do Algarve/Portugal.
na Luta Antirracista. No dia 28, a programação ﬁnaliza com apresentação
de Marcone Rezende às 19h30.
A campanha deste ano tem como
tema “Superando distâncias, conectando vidas”. Assim, a instituição quer
divulgar a importância da Psicologia
para a sociedade, problematizar os
maiores e mais recentes desaﬁos impostos pela pandemia da COVID-19 e
valorizar a atuação das (os) mais de
377 mil psicólogas (os) nas diversas
regiões do país, com um trabalho orientado pelo reconhecimento das diversidades e a defesa dos direitos humanos.
Especialmente nesse período de
pandemia, esse proﬁssional nunca foi
E por falar em terapia, nesse períotão solicitado, tendo em vista os pro- do, muitos consultórios foram substiblemas de saúde mental que ocorre- tuídos pela tela dos computadores, taram em boa parte da população ocasi- blets ou celulares. E foi aí que os proonados pelo medo, insegurança, ansi- ﬁssionais precisaram adaptar o ambiedade, e também para ajudar na ente terapêutico ao ambiente resiadaptação do novo. “O que percebo dencial para dar privacidade ao pacique temos como maior desaﬁo na ente. “O atendimento passou a ser
época da pandemia, é conseguir ex- presencial e remoto, todavia ele não
trair de maneira remota de cada clien- perde o prestígio de estarmos com o
te uma manobra para poder lidar com outro buscando a sua verdadeira motantas privações, às vezes somatiza- tivação psicológica. Com isso, o clienPATRÍCIA CUNHA

A

te precisou buscar essa privacidade
em seus lares, e, para realizar um setting terapêutico benéﬁco, precisaram
se inovar em seus quartos, escritórios,
carros, visando ambiente em que seu
sigilo pudesse ser respeitado com vigor. Então, procuramos a melhor atuação proﬁssional, algo que já fazíamos, buscando a motivação psicológica, os espaços mais adequados para
que o paciente continue se sentindose confortável em seus próprios lares”, destacou a proﬁssional.
Também para enfrentar os desaﬁos
impostos pela pandemia, o CRP-MA
elaborou, ainda no mês de março,
quando a pandemia se fazia real, um
protocolo de atendimento a hospitais,
centros, residências, escolas, entre
outros locais. “É importante frisar que
diante desse contexto atípico, a/o
proﬁssional de Psicologia exerce um
papel fundamental de referência no
cuidado da saúde mental da população, em todas as áreas de atuação.
Desta forma, suas ações devem contribuir para: Acolher as demandas individuais (medos, fobias, ansiedade,
pânico etc.), reﬂetir sobre o impacto
de possíveis mudanças de hábitos e
implicações emocionais nesse contexto, reﬂetir e orientar sobre as implicações psicológicas decorrentes do
isolamento social, reﬂetir sobre as especiﬁcidades de uma situação de
pandemia cujos danos, riscos e consequências atingem e vulnerabilizam
de modo diverso à sociedade ‒ destacando que as desigualdades socioeconômicas limitam o acesso a cuidados mínimos e à proteção adequada,
deixando desassistida grande parte da
população”, aponta o documento, assinado pela presidente do Conselho,
Rosana Mendes Éleres de Figueiredo.

OPORTUNIDADES

Ambev abre inscrições para 200 vagas de estágio
que não avalia candidatos por idade
ou gênero, e a eliminação do teste de
inglês.
Agora, a companhia está aceitando
todos os cursos, tanto de bacharel, como licenciatura e tecnólogos. “Nosso
Programa de Estágio não só abre
oportunidade aos jovens talentos, como também possibilita que cada
aprovado se torne dono da sua própria história e seus próprios projetos
dentro da companha. Acreditamos
que só assim poderemos montar um
time cada vez mais diverso para que
todos nós possamos crescer juntos”,
aﬁrma Illana Kern – Head de Gente e
Gestão da Ambev.
Serão mais de 200 vagas nas áreas
de Business, Supply e Tech, espalhadas por todo o Brasil e direcionadas a
estudantes de graduação superior
com formação prevista até 2022.
Em Supply, os estagiários mergulham no apaixonante universo da cerveja.
Já na trilha de Business, os interessados vão conhecer mais as áreas coProcessos seletivos são uma grande merciais, em Tech, os universitários
oportunidade para jovens talentos in- conhecerão diversos projetos de inogressarem no mercado de trabalho e vação da companhia.
se tornarem grandes proﬁssionais no
Com o término das inscrições, a
futuro, e a Ambev reconhece que tor- Ambev vai indicar os pré-selecionanar suas portas de entrada cada vez dos para fase de game, uma experiênmais acessíveis é o caminho para uma cia inovadora e 100% reformulada
empresa mais diversa e inclusiva.
que vai trazer junto com os testes uma
Por isso, para o segundo semestre experiência de conhecimento sobre a
de 2020 a companhia abriu as inscri- Ambev.
ções do seu Programa de Estágio com
Contará com vídeos de funcionárium processo de recrutamento 100% os da empresa contando um pouco
online, sem teste de inglês – principal sobre a Cultura, Projetos, Nossa Genﬁltro de desigualdade – e substituição te, Diversidade, Tecnologia e Conhedos tradicionais testes de lógica por cimento Cervejeiro.
um game inovador, que avalia uma lóO foco é avaliar os candidatos e gegica mais ﬂuida.
rar conhecimento, para que eles conO processo seletivo da Ambev já vi- sigam sair com a sensação de que
nha sendo cada vez mais inclusivo aprenderam algo.
com a introdução da seleção às cegas,
Já o passo seguinte, é a etapa de ví-

deo que também foi reformulada para
o processo seletivo desse ano e a partir de agora o candidato poderá gravar
da maneira que se sentir mais confortável, aparecendo ou não no vídeo. A
mudança tem objetivo de dar cada
vez mais abertura aos estudantes, para que eles possam decidir a melhor
maneira de mostrar sua autenticidade
e explorar a criatividade.
Se aprovado, a fase ﬁnal, conhecida
como Day Challenge e que até então
era presencial, será 100% online. Essa
etapa é o principal dia da seleção, em
que os universitários participarão de
uma dinâmica e farão uma entrevista
com líderes da companhia.
O principal objetivo do Programa
de Estágio é capacitar os universitários, transformando-os em donos de
grandes projetos, além de dar voz a
cada um deles a partir da LEAGUE –
Liga dos Estagiários, uma iniciativa
que promove autonomia, liberdade e
autenticidade de cada estudante
Candidatos com graduação prevista até 2022 de todos os cursos podem
se inscrever até dia 08 de setembro, no
site www.estagioambev.com.br.

Nosso Programa de
Estágio não só abre
oportunidade aos jovens
talentos, como também
possibilita que cada
aprovado se torne dono
da sua própria história

O CASO FOI REGISTRADO NO BAIRRO DO CARATATIUA
SAULO DUAILIBE
A Polícia Militar de São Luís atendeu a uma ocorrência de tentativa de assalto bem diferente no bairro do
Caratatiua, mais precisamente na Rua Sempre Viva, nas
proximidades da associação do bairro. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (24).
A PM foi informada de um crime, onde uma mulher
de 38 anos teria sido vítima de assalto. Ao chegar no local encontrou uma pessoa sem vida estirada na via.
De acordo com informações colhidas pelos militares
no local, o homem, juntamente com outro comparsa,
em uma moto, abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Eles estavam em uma moto Honda Titan, de cor
vermelha, e placa PSD-2928.
Ao roubarem a mulher, o rapaz que estava na garupa
passou mal, caiu da moto e morreu. O morto foi identiﬁcado como um jovem de 21 anos, que teve, aparentemente, um mal súbito.
Os policiais revistaram o rapaz e não encontraram
nenhum armamento. Uma ambulância do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e
constatou o óbito.
A equipe do Instituto de Criminalística (Icrim) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar
os procedimentos de praxe e remoção do cadáver.
O caso foi encaminhado para o Plantão Policial do
Itaqui-Bacanga.

CONTA-COVID

Reajuste é negativo
para consumidores

O REAJUSTE IMPACTA NOS CUSTOS DE TRANSMISSÃO
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
aprovou o reajuste tarifário da Equatorial Energia Maranhão (antiga Cemar). A distribuidora atende cerca de 2,5
milhões de unidades consumidoras em 217 municípios
maranhenses.
Conﬁra, na tabela, os novos índices que entrarão em
vigor a partir da próxima sexta-feira (28).

A Conta-Covid contribuiu para amenizar o impacto
do reajuste em -2,60%, proporcionando amortecimento
signiﬁcativo dos índices de reajuste a serem percebidos
nas contas dos consumidores maranhenses.
O reajuste também foi impactado pelos custos de
transmissão e distribuição de energia, e pela retirada
dos componentes ﬁnanceiros estabelecidos no último
processo tarifário.
O efeito médio da alta tensão refere-se às classes A1
(>= 230 kV), A2 (de 88 a 138 kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 a
25 kV). Para a baixa tensão, a média engloba as classes
B1 (Residencial e subclasse residencial baixa renda); B2
(Rural: subclasses, como agropecuária, cooperativa de
eletriﬁcação rural, indústria rural, serviço público de irrigação rural); B3 (Industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder público, serviço público e consumo próprio); e B4 (Iluminação pública).
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SAIBA SE VOCÊ TEM DIREITO

PODE OU NÃO?

É possível acumular
dois benefícios do INSS?

Caixa paga auxílio
para Bolsa Família

O segurado poderá receber pensão por morte e aposentadoria. Já no caso de duas
pensões por morte, as novas regras da previdência alteraram esse direito. Entenda!

M

uitas pessoas têm dúvida
se é possível acumular
dois benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A resposta é sim, mas depende de quais benefícios são cumulativos e de quando foi solicitado. Isso
porque após a Reforma da Previdência algumas regras mudaram.
O segurado pode acumular, por
exemplo, pensão por morte e aposentadoria. Também é possível acumular
duas aposentadorias do INSS, mas só
se cada uma for concedida em regimes previdenciários diferentes. Já no
caso de duas pensões por morte, antes da reforma era possível fazer esse
acúmulo, hoje não mais. Entenda!

O BOLSA FAMÍLIA É UM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL
A Caixa segue com o pagamento da quinta parcela do
auxílio emergencial para os beneﬁciários do programa
Bolsa Família. A cada dia, o saque é liberado a um novo
grupo conforme o ﬁnal do Número de Identiﬁcação Social (NIS). Ao todo, 19,2 milhões de pessoas cadastradas
no programa receberão o dinheiro até 31 de agosto.
O auxílio, com parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para
mães solteiras), foi criado para reduzir os efeitos da crise
econômica causada pela pandemia da covid-19.
Hoje, é a vez dos beneﬁciários com NIS ﬁnal 6 que podem fazer o saque em espécie. Os primeiros a receber
foram os beneﬁciários com NIS ﬁnal 1, no último dia 18.
O pagamento segue em ordem crescente até chegar ao
NIS 9 no dia 28 e termina com o NIS 0, no dia 31. Não há
pagamentos nos ﬁnais de semana.
O recebimento do auxílio emergencial por esse público é feito da mesma forma que o benefício regular do
Bolsa Família, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Pensão por morte + aposentadoria

Nesse caso o segurado do INSS poderá receber os dois benefícios, mas
com algumas especiﬁcidades. Ele receberá de forma integral o benefício
que for mais vantajoso e uma parte do
que for menor. A parcela será calculada por uma escala de reduções, dividida por faixas de rendimento, limitado
ao salário-mínimo.

Duas pensões por morte

Acumular duas pensões por morte
é uma dúvida recorrente, já que após a
Reforma da Previdência foi proibido o
acúmulo de pensões por morte deixadas por cônjuge, ﬁlhos ou pais.
Anteriormente, se o cônjuge falecesse e depois a pessoa perdesse um
ﬁlho e provasse que havia dependência ﬁnanceira dele, poderia receber as
duas pensões. Um ﬁlho também po-

Demais beneﬁciários

EM ALGUNS CASOS O SEGURADO PODE ACUMULAR DOIS BENEFÍCIOS DO INSS
deria receber, se perdesse pai e mãe.
Vale lembrar que para os benefícios
anteriores à vigência da Reforma de
Previdência, as pensões por morte podem ser acumuladas. Posteriores a esta data, não.

Duas aposentadorias

Em geral, não é possível acumular
duas aposentadorias. A exceção é se
cada uma for concedida em regimes
previdenciários diferentes. Se um
professor, por exemplo, trabalha em

escola privada e também é servidor,
ele poderá se aposentar pelo INSS e
pelo regime próprio de previdência
do município ou do estado em que for
servidor.
Também há uma restrição relacionada ao auxílio-doença, que continua
valendo mesmo após a reforma. O
aposentado que trabalha, mesmo que
tenha o desconto da contribuição
previdenciária em sua folha de pagamento, não pode receber o auxíliodoença junto com a aposentadoria.

CAXIAS

Os demais beneﬁciários do auxílio emergencial, como os trabalhadores informais, recebem inicialmente o
crédito do benefício na poupança social da Caixa, conforme calendário organizado por mês de nascimento.
Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível fazer compras online em estabelecimentos autorizados e pagar boletos.
O saque em dinheiro do benefício, em uma agência
do banco, é autorizado posteriormente, de acordo com
calendário deﬁnido pelo governo, considerando também o mês de nascimento do beneﬁciário. As transferências para outros bancos ou para contas na própria
Caixa seguem o mesmo calendário de saque. Nesse caso, os recursos são transferidos automaticamente para
as contas indicadas pelo beneﬁciário.
Hoje, quarta-feira (26), a Caixa fará o crédito do benefício para nascidos em dezembro. O saque será liberado
no dia 17 de setembro.

MATINHA

Homem é preso por perseguir mulher Marido é morto na frente da esposa

O CARRO DO SUSPEITO FOI IDENTIFICADO ATRAVÉS DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇAS
SAULO DUAILIBE
Uma rápida ação da polícia militar culminou na prisão de um homem suspeito
de perseguir uma mulher na cidade de Caxias, distante cerca de 370 km da capital
maranhense.
O caso aconteceu na última sexta-feira,
dia 21, após o suspeito, que estava em um
Fiat Uno Mille, de cor prata, placas NHF7676, perseguir a vítima pelas ruas da cidade.
De acordo com informações da Polícia
Militar de Caxias, o suspeito foi ﬂagrado
por câmera de segurança de pontos comerciais e residências para identiﬁcar o
veículo usado pelo perseguidor.“Os policiais do Serviço de Inteligência realizaram o
levantamento de informações acerca da
identidade do acusado a partir das ﬁlmagens do sistema de videomonitoramento
de um estabelecimento comercial que registrou a ação criminosa,” aﬁrmou o Tenente Coronel Jurandy, Comandante do 2º
BPM.
A operação para prender o homem foi
deﬂagrada na última segunda-feira (24),
quando policiais militares do Serviço de Inteligência do 2º BPM localizaram no Residencial Vila Paraíso.

A prisão foi realizada por militares do
Grupo de Operações Especiais (GOE). O
suspeito e o veículo usado na perseguição
foram encaminhados para a Delegacia de
Polícia Civil de Caxias para as providências
cabíveis.
DHENE ACIOLE MORREU APÓS SER ALVEJADO COM VÁRIOS TIROS NA CIDADE DE MATINHA
Um homem foi executado brutalmente
na frente a esposa, no povoado Chulanga,
localizado na zona rural do município de
Matinha, Baixada Maranhense.
A vítima foi identiﬁcada como Dhene
Aciole da Silva e morreu após ser alvejado
com vários tiros. O crime ocorreu por voltas 13h de ontem, segunda-feira, dia 24 de
agosto.
De acordo com informações da polícia,
Dhene Aciole voltava de Viana na companhia da esposa, Lívia Raniela Lemos Aciole, quando foi abordado por dois homens
em uma moto que ordenaram que ele parasse e após isso, dispararam várias vezes
contra a vítima.
Dhene Aciole morava no povoado Ilha
Verde, no município de Matinha, cidade a
241 km de São Luís. A polícia investiga o
caso.

Tentativa de feminicídio

A Polícia Civil cumpriu mandado de
prisão contra um homem suspeito de tentar assassinar a ex-cunhada. A tentativa
de feminicídio aconteceu no dia 22 de junho deste ano, no bairro Vicente Fialho,
em São Luís. O inquérito policial está tramitando no Departamento de Feminicídio e, de acordo com os autos do processo,
o suspeito efetuou dois disparos de arma
de fogo contra o muro da casa da vítima,
na tarde do dia 21 de junho e no dia seguinte, por volta das 6h, retornou ao local,
arrombou a porta e invadiu o quarto da vítima. Ele estava com uma faca e dizia que
iria matar todos da casa, passando a atacar sua ex-cunhada com golpes de faca. As
agressões foram cessadas quando o marido da vítima interviu, utilizando-se de um
pedaço de pau.

Operação do MP apreende veículos por
poluição sonora
por Jorge Aragão
24 ago 2020

No domingo, 23, a Operação Harpócrates, coordenada pelo Ministério Público do
Maranhão, apreendeu quatro carros, quatro motos e um sistema de som (reboque). Todos
os veículos foram flagrados na Praia do Araçagi, na Ilha de São Luís, e os proprietários
vão responder, de acordo com a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por prática
de poluição sonora.

Segundo o promotor de justiça Cláudio Alberto Guimarães (Controle Externo da Atividade
Policial), as motos foram apreendidas em razão de estarem usando escapamento
adulterado que provoca barulho (cano de descarga sem silenciador). “Assim como os
donos dos carros com equipamento de som, os proprietários das motos foram
enquadrados no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais”, explicou o representante do
MPMA.
Os proprietários das motos pagaram fiança de R$ 1.054,00, e para os dos carros e do
sistema de som (reboque), o valor foi de R$ 5 mil. Dois proprietários de veículos se
recusaram a pagar a fiança e foram encaminhados para o presídio de Pedrinhas. A
operação teve início às 17h e foi encerrada por volta das 2h da madrugada desta
segunda.
Do Ministério Público do Maranhão, também participaram da operação os promotores de
justiça José Cláudio Cabral Marques (Controle Externo da Atividade Policial) e Reinaldo
Campos Castro (da Comarca de Raposa).
Integraram a Harpócrates, ainda, agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros,
Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte (de São Luís e de São José de Ribamar)
e Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim).
Os sistemas de som e os escapamentos foram retirados dos veículos e estão custodiados
em depósito no Ministério Público do Maranhão.
MOTOCICLETAS – Cláudio Guimarães informou que vai intensificar a fiscalização de
motocicletas, com o objetivo de coibir o uso irregular de escapamentos adulterados. O
promotor de justiça acrescentou que já foi percebida uma mudança de comportamento
nos frequentadores do litoral da Ilha de São Luís. “Na Praia do Meio, por exemplo, ao
contrário do domingo anterior, não verificamos nenhuma irregularidade”.

Instituições lançam frente de combate à corrupção no MA
Por Zeca Soares

24/08/2020

1 comentário

O desembargador Lourival Serejo, presidente doTribunal de Justiça do Maranhão – em
parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA), Ministério Público do Maranhão
(MPMA) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) – promoveu, nesta segunda-feira (24), às
10h, no Gabinete da Presidência, reunião preparatória para o desenvolvimento das ações
da Frente Estadual de Combate à Corrupção.
O objetivo é fortalecer e aumentar a eficiência das instituições no combate a práticas
ilegais nas eleições municipais de 2020, atendendo aos anseios da população, que tem
manifestado nas ruas, total repúdio à corrupção.
O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, explicou sobre a importância de se
formar uma frente contra a corrupção no Estado com “as instituições que cuidam da
idoneidade, da seriedade, vigilância e legalidade de todos”.
Desembargador Lourival Serejo afirmou que as instituições estarão atentas às infrações e
deslizes de gestores públicos e, com relação à Justiça Estadual, dando prioridade aos
processos judiciais que chegam ao Tribunal, relativos à improbidade administrativa e

processos de crimes contra a administração pública. “Estamos empenhamos em combater
a corrupção, com as forças e as armas que temos, que são as armas da legalidade”,
concluiu.
Para o presidente do TRE, desembargador Tyrone Silva, a iniciativa do presidente do TJMA,
desembargador Lourival Serejo, é salutar e proporciona a união de forças em combate à
corrupção. “Essa conjugação de esforços e propósitos combaterá esse mal que
repudiamos, que é a corrupção, a malversação do dinheiro público, os comportamentos
ofensivos à lei e ao erário. Estamos firmando estabelecer o mesmo ideal, vamos envidar
todos os esforços para combater a corrupção”, frisou.
O procurador-geral da Justiça do Maranhão, Eduardo Jorge Nicolau, explicou que “com
essa ação, nossa eleição será mais limpa, mais transparente e segura para todo cidadão
maranhense”. O procurador informou que está enviando requerimento para pedir os
processos que tramitam no TJMA, para dar andamento tanto aos mais recentes, quanto
aos que já estão em tramitação.
Para o conselheiro-substituto Antonio Blecaute (representando o presidente do TCE,
Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior), o encontro é de maior importância para o
momento crucial das eleições municipais. “O Tribunal de Contas tem um papel importante
institucional, no sentido de informar à Justiça Eleitoral, em todas as eleições, a relação dos
gestores que tiveram contas julgadas irregulares. Isso para subsidiar a decisão da Justiça
Eleitoral, no sentido de deferir ou não o registro de candidatura”, explicou.
Foto: Divulgação
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O desembargador Lourival Serejo, presidente doTribunal de Justiça do Maranhão – em parceria com o Tribunal
Regional Eleitoral (TRE/MA), Ministério Público do Maranhão (MPMA) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) –
promoveu, nesta segunda-feira (24), às 10h, no Gabinete da Presidência, reunião preparatória para o
desenvolvimento das ações da Frente Estadual de Combate à Corrupção.
O objetivo é fortalecer e aumentar a eficiência das instituições no combate a práticas ilegais nas eleições
municipais de 2020, atendendo aos anseios da população, que tem manifestado nas ruas, total repúdio à
corrupção.
O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, explicou sobre a importância de se formar uma frente contra
a corrupção no Estado com “as instituições que cuidam da idoneidade, da seriedade, vigilância e legalidade de
todos”.
Desembargador Lourival Serejo afirmou que as instituições estarão atentas às infrações e deslizes de gestores
públicos e, com relação à Justiça Estadual, dando prioridade aos processos judiciais que chegam ao Tribunal,
relativos à improbidade administrativa e processos de crimes contra a administração pública. “Estamos
empenhamos em combater a corrupção, com as forças e as armas que temos, que são as armas da legalidade”,
concluiu.

Para o presidente do TRE, desembargador Tyrone Silva, a iniciativa do presidente do TJMA, desembargador Lourival
Serejo, é salutar e proporciona a união de forças em combate à corrupção. “Essa conjugação de esforços e
propósitos combaterá esse mal que repudiamos, que é a corrupção, a malversação do dinheiro público, os
comportamentos ofensivos à lei e ao erário. Estamos firmando estabelecer o mesmo ideal, vamos envidar todos os
esforços para combater a corrupção”, frisou.
O procurador-geral da Justiça do Maranhão, Eduardo Jorge Nicolau, explicou que “com essa ação, nossa eleição
será mais limpa, mais transparente e segura para todo cidadão maranhense”. O procurador informou que está
enviando requerimento para pedir os processos que tramitam no TJMA, para dar andamento tanto aos mais
recentes, quanto aos que já estão em tramitação.
Para o conselheiro-substituto Antonio Blecaute (representando o presidente do TCE, Raimundo Nonato de Carvalho
Lago Júnior), o encontro é de maior importância para o momento crucial das eleições municipais. “O Tribunal de
Contas tem um papel importante institucional, no sentido de informar à Justiça Eleitoral, em todas as eleições, a
relação dos gestores que tiveram contas julgadas irregulares. Isso para subsidiar a decisão da Justiça Eleitoral, no
sentido de deferir ou não o registro de candidatura”, explicou.

POLÍTICA

TJ, TCE, TRE e
Ministério
Público do MA
articulam frente
de combate à
corrupção
Objetivo inicial é fortalecer e aumentar a
eficiência das instituições no combate a
práticas ilegais nas eleições municipais
de 2020
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O Tribunal de Justiça,
Tribunal de Contas do
Estado, Tribunal
Regional Eleitoral e
Ministério Público do
Maranhão decidiram
se unir,
institucionalmente,
na formação de uma
frente estadual de
combate à corrupção.
A reunião
preparatória para o
desenvolvimento das
ações foi realizada no
gabinete do
desembargador
Lourival Serejo,
presidente do TJ-MA,
na manhã dessa
segunda-feira 24.
Também
participaram o
presidente do TREMA, desembargador
Tyrone Silva; o
procurador-geral da
Justiça, Eduardo
Jorge Nicolau; e o
conselheirosubstituto Antonio
Blecaute,
representando o TCE
maranhense.
De acordo com a
assessoria do Poder
Judiciário, a frente
tem como objetivo
inicial o
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fortalecimento e o
aumento da eficiência
das instituições no
combate à práticas
ilegais nas eleições
municipais de 2020.

Sem data definida, retorno às
aulas presenciais na rede
pública de São Luís depende do
parecer de autoridades
Semed propôs retomada virtual do conteúdo, mas o sindicato de
professores da capital contesta e mais um impasse surge

ALINE ALENCAR

PUBLICADO POR
Ainda sem previsão de uma data definida,
o
HÁ 15 HORAS
retorno às aulas presenciais, na rede
municipal de ensino de São Luís, depende do parecer de
autoridades sanitárias e do Ministério Público do Maranhão. A
Semed (Secretaria Municipal de Educação de São Luís) propôs
retomada virtual do conteúdo, mas o Sindeducação (Sindicato dos
Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São Luís) contesta e mais
um impasse surge. Enquanto isso, alunos ficam atrasados no conteúdo
didático em relação às instituições particulares que, além de realizarem
acompanhamento virtual, estão retomando as aulas gradualmente desde o
início de agosto.

A primeira proposta feita pela Semed era de que as aulas retornariam,
presencialmente, em setembro. Contudo, após reunião realizada no último dia
21 de agosto, por meio das Promotorias de Educação, a pedido do Sindicato
dos Professores, com o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa, e
membros do conselho Estadual e Municipal de Educação, este retorno é
incerto por diversas questões, dentre elas, medidas sanitárias a serem adotadas
e comprovadas pela Semed.
“O plano anteriormente divulgado tem o acompanhamento das Promotorias de
Justiça da Educação, que monitoram toda a situação. O sindicato pediu uma
melhor comunicação com a secretaria e a definição de medidas de transição. A
proposta está sob a análise do MP-MA para inclusão de outras providências
que se ajustem à situação”, explica o Ministério Público em nota.
De acordo ainda com o MP-MA, o secretário Moacir Feitosa apresentou a
proposta de oferta de conteúdo remoto na rede municipal, que começaria a
partir da última segunda-feira 24, com o auxílio da secretaria para a produção
do conteúdo, com base em material didático do ano letivo, estando o retorno

presencial sujeito a protocolo sanitário das autoridades de saúde, provando
que existe segurança epidemiológica total para essa situação.

Retorno presencial na rede pública gera diversos
questionamentos
Um possível retorno, ainda este ano, em meio à pandemia do novo
coronavírus, faz levantar diversos questionamentos quanto à estrutura física e
sanitária dos prédios da rede municipal de ensino de São Luís. Mesmo as
escolas particulares que possuem aparatos físicos bem melhor estruturados,
algumas destas escolas têm suspendido as aulas, devido a casos de Covid-19
entre alunos, em menos de três dias de retorno às atividades presenciais, como
é o caso dos colégios Batista e Dom Bosco. Logo, a situação na rede pública
também preocupa alguns especialistas em infectologia. O Atual7 conversou
com a médica infectologista, doutora em Medicina Tropical e Saúde
Internacional, pesquisadora e professora associada da UFMA (Universidade
Federal do Maranhão), Maria Dos Remédios Branco sobre o assunto.
De antemão, Maria dos Remédios explica que a maioria das crianças é
assintomática, isto é, elas poderiam se contaminar, levar o vírus para casa e
contaminar pessoas do grupo de risco. Contudo, crianças com menos de 10
anos não têm grande facilidade de transmitir o vírus da Covid-19.

Ainda segundo a médica infectologista, o ambiente escolar é muito controlado,
podendo ser garantidos higiene das mãos, distanciamento, uso de máscaras,
entre outros protocolos sanitários. Entretanto, no caso das escolas públicas de
São Luís, nem todas oferecem esse ambiente controlado devido à estrutura
física dos prédios.
“O problema das escolas públicas aqui no Maranhão, inclusive em São Luís, é a
falta de condições físicas sanitárias dos prédios onde as escolas funcionam.
Falta água. Os banheiros são insuficientes e/ou insalubres. As salas são
pequenas para a quantidade de alunos. Há casos em que a escola não deveria
ter autorização para funcionar naquele tipo de prédio, independente da Covid19”, avaliou Maria dos Remédios.
Mas, para ela, algo deve ser feito, pois “quando o governo autoriza o
funcionamento da escola privada e não autoriza o da pública, aumenta a
desigualdade social. Já que os pais voltaram a trabalhar, onde as crianças vão
ficar?”, fica o questionamento feito pela infectologista.
Nesta questão fica também o complemento feito pelo Sindeducação, afirmando
que existem, dentro das 266 escolas da rede municipal, até sete calendários
letivos, “fruto das infinitas reformas que não são concluídas pela Prefeitura de
São Luís, interdição de prédios pelo Corpo de Bombeiros, falta de professores
para diversas disciplinas, dentre outros”, tornando o assunto ainda mais
complexo.

Semed sem diálogo
Além do impasse quanto ao retorno presencial, em reunião com MP-MA e
Sindeducação, no dia 21 de agosto, Moacir Feitosa apresentou a proposta de
oferta de conteúdo remoto na rede municipal, para ser iniciado desde a
segunda 24, com o auxílio da pasta para a produção do conteúdo, com base em
material didático do ano letivo. Porém, em nota enviada ao Atual7
Atual7,, o sindicato
dos professores informou que a proposta foi feita “sem diálogo”.
“A entidade discorda, visto que a secretaria quer utilizar o método de ensino
remoto como conteúdo oficial para o ano letivo. A proposta do Sindeducação, é
que o ensino remoto deve ser utilizado como suporte, de forma complementar,
para que as crianças e jovens mantenham vínculo com a escola, até que as
aulas presenciais sejam retomadas”, contesta o sindicato.
Ainda segundo o Sindeducação, as aulas remotas não podem ser o meio oficial
de ensino, “pelo fato do alcance limitado, complexidade de sua aferição e
controle, já que grande parte dos estudantes da rede municipal são oriundos de
famílias em situação de vulnerabilidade social, que não têm acesso a recursos
tecnológicos, e mesmo os que têm, terão dificuldades de acompanhar esse
processo”.

p
A proposta do sindicato é de que o ano letivo 2020 seja unificado ao calendário
2021 com o acréscimo de dias letivos, sem comprometimento da horaatividade e dos finais de semana dos professores.
“É possível, basta a Semed nos ouvir e querer construir o planejamento de
forma coletiva. Não aceitaremos imposições como essas que deixam de lado a
vida e a saúde psicológica e emocional das crianças, adolescentes e dos
profissionais do magistério diante do contexto da pandemia. Com essa pressão
teremos mais casos de doenças e mortes no seio da categoria, por isso dizemos
não às diretrizes unilaterais da Semed e sim à vida”, pontua a professora Izabel
Cristina, presidente em exercício do Sindeducação.
Ainda sobre o plano apresentado pela Semed, no dia 23 de julho, após as
indicações do Ministério Público e também de outras entidades da área
educacional, a Prefeitura de São Luís deveria ter apresentado o plano
consolidado com as sugestões e indicações até 15 de agosto. Sobre isto e as
demais discordâncias do sindicato e perguntado sobre uma data definitiva de
retorno às aulas presenciais, a gestão Edivaldo Holanda Júnior (PDT) não se
manifestou nem retornou a solicitação de esclarecimentos ao Atual7
Atual7,, feita
desde a última sexta-feira 21.

Cronologia
15 de julho:
julho: A Câmara Municipal de São Luís realizou sessão extraordinária
remota com o secretário Moacir Feitosa, oportunidade na qual anunciou que as

aulas presenciais na rede municipal de ensino da capital deveriam ser
retomadas de maneira gradual em setembro.
setembro. A proposta apresentada previa o
retorno gradual dos cerca de 85 mil estudantes mediante a adoção de medidas
sanitárias rígidas, tais como distribuição de kits individuais com máscara,
disponibilização de álcool em gel em todas as unidades, controle de
temperatura e demarcação de lugares visando o distanciamento.
23 de julho:
julho: Apresentado plano para retorno das aulas na rede pública de
ensino de São Luís aos promotores de justiça de Defesa da Educação, Paulo
Avelar e Luciane Belo, pelo secretário municipal da pasta, Moacir Feitosa.
15 de agosto:
agosto: Prazo estipulado para o Município de São Luís apresentar o
plano consolidado com as sugestões e indicações do MP-MA, entidades
educacionais e sanitárias.
18 de agosto:
agosto: Sancionada, pelo Governo Federal,
Federal, lei que desobriga creches,
escolas e instituições de ensino superior a cumprirem, em 2020, o mínimo de
dias letivos previsto em lei. A medida foi editada em razão da pandemia da
Covid-19 e a carga horária não cumprida deverá ser compensada em 2021.
20 de agosto:
agosto: Estudo da Escola Médica da Universidade Harvard, nos
Estados Unidos, concluiu que as crianças têm papel expressivo na transmissão
da doença causada pelo novo coronavírus e podem chegar a ser mais
contagiosas do que os adultos. Foi o maior estudo de transmissão de Covid-19
já publicado com crianças.
21 de agosto:
agosto: Realizada reunião solicitada pelo sindicato, com o Ministério
Público e a Semed, ocasião em que ficou acordado que a Prefeitura de São Luís
não vai determinar a retomada presencial das aulas, até que as autoridades de
saúde atestem, por meio de protocolo sanitário, que existe segurança
epidemiológica total para essa situação.
24 de agosto:
agosto: Data em que, segundo proposta da Semed, haveria oferta de
conteúdo remoto na rede municipal com o auxílio da secretaria para a
produção do conteúdo, com base em material didático do ano letivo. A
proposta não foi acordada pelo Sindicato.

Dados da Semed
Segundo pesquisa da própria Semed, informou o Sindeducação em nota
ao Atual7
Atual7,, com 15.882 pais e responsáveis:
• 84,3% das famílias entrevistadas possuem “smartphone”, mas apenas 50,2%
tem internet disponível para uso.

• Mais de 90% dos professores e gestores escolares possuem o aparelho celular,
mas 33,1% dos professores e 19,9% dos gestores não têm acesso à internet.
• O questionário atingiu 3074 professores, dos mais de 7 mil lotados na Rede
Municipal.
• Quase 85% das famílias também responderam que não possuem aparelho
“notebook” em casa.
• Em média, 30% de professores e equipes gestoras também não possuem o
recurso.

EDUCAÇÃO

Senado aprova, por
unanimidade, PEC que torna
Fundeb permanente
Senadores mantiveram íntegra de texto aprovado na Câmara, que segue
para promulgação

ATUAL7

O Senado aprovou nesta terça-feira 25, porPUBLICADO POR
HÁ 9 HORAS
unanimidade, a PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) do novo Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica), que o torna permanente e aumenta a
participação do governo federal nas verbas do fundo. A nova
emenda constitucional será promulgada em sessão solene do Congresso, nesta
quarta-feira 26.

A PEC aumenta em 13 pontos percentuais a participação da União nos recursos
destinados ao Fundo. Essa participação será elevada de forma gradual entre
2021 e 2016: em 2021 a complementação da União começará com 12%;

passando para 15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21% em 2025; e
23% em 2026.
O texto ainda altera a forma de distribuição dos recursos da União entre os
estados.
Os valores alocados pelo governo federal continuarão a ser distribuídos para os
entes federativos que não alcançarem o valor anual mínimo aplicado por aluno
na educação. Da mesma forma, o Fundo continuará recebendo o equivalente a
20% dos impostos municipais e estaduais e das transferências constitucionais
de parte dos tributos federais.
Os entes federativos deverão usar os recursos do Fundeb exclusivamente em
sua atuação prioritária definida na Constituição: os municípios cuidam da
educação infantil e do ensino fundamental; e os estados, do ensino
fundamental e médio. Assim, o dinheiro não poderá ser aplicado, por exemplo,
em universidades, pois o ensino superior é de responsabilidade prioritária do
governo federal.
Criado em 2007 de forma temporária, em substituição ao Fundef (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério), o Fundeb é uma das principais fontes de financiamento da
educação no país.

Governo do Maranhão é condenado a instalar núcleo de perícia em
Balsas
Para o Ministério Público do Maranhão (MPMA), a falta de um núcleo de perícias na região afeta a qualidade das investigações
da Polícia Civil.
Por G1 MA — São Luís
25/08/2020 09h42 Atualizado há 20 horas

— Foto: Reprodução/EPTV

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) foi condenada a instalar, em 12 meses, um núcleo de perícia forense da
Polícia Civil em Balsas, a 810 km de São Luís, para atender à mesorregião sul do Maranhão. A multa por descumprimento é de
R$ 200 mil mensais até o limite de 180 dias.
A 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Balsas atende 19 municípios, com população total de 330 mil pessoas (dados do
IBGE), em uma área de 57 mil Km². Para o Ministério Público do Maranhão (MPMA), a falta de um núcleo de perícias na região
afeta a qualidade das investigações da Polícia Civil, principalmente as que exigem laudos, dificultando a solução de crimes e
contribuindo para o aumento da impunidade e da criminalidade.
Além disso, os casos mais graves, que exigem perícia oficial e mais detalhada, são encaminhados para o Icrim e o IML de
Imperatriz (a 400 km de Balsas), elevando despesas e reduzindo o número de policiais civis.
Por decisão do juiz Pedro Henrique Pascoal, o departamento deve conter, no mínimo, 87 profissionais, entre médicos legistas,
odontologistas, peritos criminais, auxiliares de perícias criminal e médico-legal, motoristas, removedores, agentes administrativos
e auxiliares de serviços gerais.

O núcleo deve, ainda, disponibilizar instituto de identificação, com exames de pesquisa de impressões papilares; centro de
perícias técnicas para atender crianças e/ou adolescentes vítimas de violência física, sexual e psicológica (CPTCA); Instituto
Médico Legal (IML), para exames de corpo de delito em pessoas vivas e mortas; Instituto de Criminalística (Icrim), com seções
de balística, análises e informática forenses, além de identificação veicular e vistoria de veículos e objetos.
Deve, ainda, funcionar em estrutura física adequada para acomodar seções de exame em pessoas vivas (adultos, crianças e
adolescentes), exame cadavérico, identificação civil e criminal, perícias de laboratório químico e biológico, perícias internas sobre
informática, documentoscopia, balística, vistoria e identificação veicular, perícias externas e exame em local de crime, entre
outros recursos e equipamentos..
Procurado, o Governo do Maranhão ainda não se manifestou sobre o assunto até a última atualização dessa reportagem.

Operação apreende carros, motos e sistema
de som no Araçagi
Publicado em 24 de agosto de 2020

Neste domingo, 23, a Operação Harpócrates, coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, apreendeu quatro
carros, quatro motos e um sistema de som (reboque). Todos os veículos foram flagrados na Praia do Araçagi, na Ilha
de São Luís, e os proprietários vão responder, de acordo com a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por
prática de poluição sonora.
Segundo o promotor de justiça Cláudio Alberto Guimarães (Controle Externo da Atividade Policial), as motos foram
apreendidas em razão de estarem usando escapamento adulterado que provoca barulho (cano de descarga sem
silenciador). “Assim como os donos dos carros com equipamento de som, os proprietários das motos foram
enquadrados no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais”, explicou o representante do MPMA.
Os proprietários das motos pagaram fiança de R$ 1.054,00, e para os dos carros e do sistema de som (reboque), o
valor foi de R$ 5 mil. Dois proprietários de veículos se recusaram a pagar a fiança e foram encaminhados para o
presídio de Pedrinhas. A operação teve início às 17h e foi encerrada por volta das 2h da madrugada desta segunda.

Do Ministério Público do Maranhão, também participaram da operação os promotores de justiça José Cláudio Cabral
Marques (Controle Externo da Atividade Policial) e Reinaldo Campos Castro (da Comarca de Raposa).
Integraram a Harpócrates, ainda, agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de
Trânsito e Transporte (de São Luís e de São José de Ribamar) e Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim).
Os sistemas de som e os escapamentos foram retirados dos veículos e estão custodiados em depósito no Ministério
Público do Maranhão.
Cláudio Guimarães informou que vai intensificar a fiscalização de motocicletas, com o objetivo de coibir o uso irregular
de escapamentos adulterados. O promotor de justiça acrescentou que já foi percebida uma mudança de
comportamento nos frequentadores do litoral da Ilha de São Luís. “Na Praia do Meio, por exemplo, ao contrário do
domingo anterior, não verificamos nenhuma irregularidade”.

Poluição sonora: Operação apreende carros,
motos e sistema de som no Araçagi
Publicado em 24 de agosto de 2020

Neste domingo, 23, a Operação Harpócrates, coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, apreendeu quatro
carros, quatro motos e um sistema de som (reboque). Todos os veículos foram flagrados na Praia do Araçagi, na Ilha
de São Luís, e os proprietários vão responder, de acordo com a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por
prática de poluição sonora.
Segundo o promotor de justiça Cláudio Alberto Guimarães (Controle Externo da Atividade Policial), as motos foram
apreendidas em razão de estarem usando escapamento adulterado que provoca barulho (cano de descarga sem

silenciador). “Assim como os donos dos carros com equipamento de som, os proprietários das motos foram
enquadrados no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais”, explicou o representante do MPMA.

Os proprietários das motos pagaram fiança de R$ 1.054,00, e para os dos carros e do sistema de som (reboque), o
valor foi de R$ 5 mil. Dois proprietários de veículos se recusaram a pagar a fiança e foram encaminhados para o
presídio de Pedrinhas. A operação teve início às 17h e foi encerrada por volta das 2h da madrugada desta segunda.
Do Ministério Público do Maranhão, também participaram da operação os promotores de justiça José Cláudio Cabral
Marques (Controle Externo da Atividade Policial) e Reinaldo Campos Castro (da Comarca de Raposa).
Integraram a Harpócrates, ainda, agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de
Trânsito e Transporte (de São Luís e de São José de Ribamar) e Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim).

Os sistemas de som e os escapamentos foram retirados dos veículos e estão custodiados em depósito no Ministério
Público do Maranhão.
MOTOCICLETAS
Cláudio Guimarães informou que vai intensificar a fiscalização de motocicletas, com o objetivo de coibir o uso irregular
de escapamentos adulterados. O promotor de justiça acrescentou que já foi percebida uma mudança de
comportamento nos frequentadores do litoral da Ilha de São Luís. “Na Praia do Meio, por exemplo, ao contrário do
domingo anterior, não verificamos nenhuma irregularidade”.

Ministério Público apreende na praia do Araçagi
carros de som e motocicletas sem escapamento
por Aquiles Emir - 25 de agosto de 2020

Carros de som foram apreendidos por estarem provocando poluição sonora entre os banhistas

A Operação Harpócrates, coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, apreendeu neste domingo (24), quatro carros,
quatro motos e um sistema de som (reboque). Todos os veículos foram flagrados na Praia do Araçagi, na Ilha de São Luís,
e os proprietários vão responder, de acordo com a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por prática de poluição
sonora.
Segundo o promotor de justiça Cláudio Alberto Guimarães (Controle Externo da Atividade Policial), as motos foram
apreendidas em razão de estarem usando escapamento adulterado que provoca barulho (cano de descarga sem
silenciador). “Assim como os donos dos carros com equipamento de som, os proprietários das motos foram enquadrados
no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais”, explicou.
Os proprietários das motos pagaram fiança de R$ 1.054,00, e para os dos carros e do sistema de som (reboque), o valor
foi de R$ 5 mil. Dois proprietários de veículos se recusaram a pagar a fiança e foram encaminhados para o presídio de
Pedrinhas. A operação teve início às 17h e foi encerrada por volta das 2h da madrugada desta segunda.
Do Ministério Público do Maranhão, também participaram da operação os
promotores de justiça José Cláudio Cabral Marques (Controle Externo da
Atividade Policial) e Reinaldo Campos Castro (da Comarca de Raposa).
Integraram a Harpócrates, ainda, agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de
Bombeiros, Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte (de São Luís e de

São José de Ribamar) e Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim).
Os sistemas de som e os escapamentos foram retirados dos veículos e estão
custodiados em depósito no Ministério Público do Maranhão.
Motocicletas – Cláudio Guimarães informou que vai intensificar a fiscalização de
motocicletas, com o objetivo de coibir o uso irregular de escapamentos
adulterados. O promotor de justiça acrescentou que já foi percebida uma
mudança de comportamento nos frequentadores do litoral da Ilha de São Luís.
“Na Praia do Meio, por exemplo, ao contrário do domingo anterior, não
verificamos nenhuma irregularidade”.
(Do MPMA)

Equipamentos apreendidos foram
encaminhados para depósito
(MPMA/divulgação)

Operação apreende carros, motos e sistema de som no
Araçagi

Nesse domingo (23), a Operação Harpócrates, coordenada pelo Ministério Público do
Maranhão, apreendeu quatro carros, quatro motos e um sistema de som (reboque).
Todos os veículos foram flagrados na Praia do Araçagi, na Ilha de São Luís, e os
proprietários vão responder, de acordo com a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais),
por prática de poluição sonora.
Segundo o promotor de Justiça Cláudio Alberto Guimarães (Controle Externo da
Atividade Policial), as motos foram apreendidas em razão de estarem usando
escapamento adulterado que provoca barulho (cano de descarga sem silenciador).
“Assim como os donos dos carros com equipamento de som, os proprietários das motos
foram enquadrados no Artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais”, explicou o representante
do MP-MA.

Os proprietários das motos pagaram fiança de R$ 1.054, e para os dos carros e do
sistema de som (reboque), o valor foi de R$ 5 mil. Dois proprietários de veículos se
recusaram a pagar a fiança e foram encaminhados para o presídio de Pedrinhas. A
operação teve início às 17h e foi encerrada por volta das 2h da madrugada desta
segunda.
Do Ministério Público do Maranhão, também participaram da operação os promotores de
Justiça José Cláudio Cabral Marques (Controle Externo da Atividade Policial) e Reinaldo
Campos Castro (da Comarca de Raposa).
Integraram a Harpócrates, ainda, agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de
Bombeiros, Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte (de São Luís e de São José
de Ribamar) e Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim).
Os sistemas de som e os escapamentos foram retirados dos veículos e estão
custodiados em depósito no Ministério Público do Maranhão.

Motocicletas
Cláudio Guimarães informou que vai intensificar a fiscalização de motocicletas, com o
objetivo de coibir o uso irregular de escapamentos adulterados. O promotor de Justiça
acrescentou que já foi percebida uma mudança de comportamento nos frequentadores
do litoral da Ilha de São Luís. “Na Praia do Meio, por exemplo, ao contrário do domingo
anterior, não verificamos nenhuma irregularidade”.
(Informações do MP-MA)

PODER

Prefeito de Imperatriz é
investigado por
irregularidades em
contrato de R$ 10 milhões
25/08/2020 09h41 - Atualizado em 25/08/2020 10h28
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A Prefeitura de Imperatriz, comandada por Assis Ramos, está no bojo de um inquérito que apura
indícios de irregularidades na contratação da Engefort Construtora.
O Blog do Neto Ferreira teve acesso ao documento que detalha alguns pontos irregulares
encontrados na licitação que resultou no contrato firmado com a empreiteira.
De acordo com os dados, a Engefort, que tem sede em Imperatriz, foi contratada pelo valor deR$
10.291.985,25 milhões no final do ano passado pela gestão de Assis Ramos.
Segundo a documentação, o processo licitatório ignorou alguns preceitos legais, como ausência
de anuência do órgão gerenciador, do aceite do fornecedor, regularidade fiscal e inconsistência na
pesquisa de preço.
A investigação se aprofundou e o Parquet converteu a Notícia de Fato em Inquérito Civil.
Portanto, estão na condição de investigados o prefeito Assis Ramos, o secretário de
Infraestrutura, Transporte e Serviços, Zigomar Costa Avelino Filho e o dono da Engefort Fernando
Teles Antunes Neto.

O inquérito está sob a responsabilidade do promotor de Justiça João Marcelo Moreira Trovão.
Os envolvidos no caso tem 10 dias para apresentar a defesa.

PODER

Ex-prefeito de Santa Luzia
é alvo de inquérito por
indícios de irregularidades
em contratos
25/08/2020 17h04

A Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) instaurou
uma Notícia de Fato para apurar indícios de
irregularidades durante a gestão de Márcio
Leandro Antezana Rodrigues, conhecido como Dr.
Márcio, em Santa Luzia do Tide.
Segundo informações colhidas pelo Blog do Neto
Ferreira, o procedimento foi aberto após o Tribunal
de Contas protocolar uma representação contra o
ex-gestor motivada por supostos atos de
improbidade administrativa.
A Notícia de Fato que estava no gabinete do
procurador-geral, Eduardo Nicolau, foi
encaminhada para a Promotoria de Santa Luzia
para dar prosseguimento ao processo.
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MP realiza nova operação no Araçagi e apreende veículos por prática de
poluição sonora
Postado em: 24 de agosto de 2020 por: Juraci Filho —

Foi realizada nesse domingo, 23, a Operação “Harpócrates”, coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, apreendeu quatro carros, quatro motos e um sistema de som
(reboque). Todos os veículos foram flagrados na Praia do Araçagi, na Ilha de São Luís, e os proprietários vão responder, de acordo com a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes
Ambientais), por prática de poluição sonora.
Segundo o promotor de justiça Cláudio Alberto Guimarães (Controle Externo da Atividade Policial), as motos foram apreendidas em razão de estarem usando escapamento
adulterado que provoca barulho (cano de descarga sem silenciador). “Assim como os donos dos carros com equipamento de som, os proprietários das motos foram enquadrados no
artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais”, explicou o representante do MPMA.
Os proprietários das motos pagaram fiança de R$ 1.054,00, e para os dos carros e do sistema de som (reboque), o valor foi de R$ 5 mil. Dois proprietários de veículos se recusaram a
pagar a fiança e foram encaminhados para o presídio de Pedrinhas. A operação teve início às 17h e foi encerrada por volta das 2h da madrugada desta segunda.
Do Ministério Público do Maranhão, também participaram da operação os promotores de justiça José Cláudio Cabral Marques (Controle Externo da Atividade Policial) e Reinaldo
Campos Castro (da Comarca de Raposa).
Integraram a Harpócrates, ainda, agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte (de São Luís e de São José de Ribamar) e
Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim).
Os sistemas de som e os escapamentos foram retirados dos veículos e estão custodiados em depósito no Ministério Público do Maranhão.
MOTOCICLETAS – Cláudio Guimarães informou que vai intensificar a fiscalização de motocicletas, com o objetivo de coibir o uso irregular de escapamentos adulterados. O
promotor de justiça acrescentou que já foi percebida uma mudança de comportamento nos frequentadores do litoral da Ilha de São Luís. “Na Praia do Meio, por exemplo, ao
contrário do domingo anterior, não verificamos nenhuma irregularidade”.

Lourival Serejo lança frente de combate à corrupção com TRE, MP e TCE
Postado em: 24 de agosto de 2020 por: Juraci Filho —

O desembargador Lourival Serejo, presidente doTribunal de Justiça do Maranhão – em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA), Ministério Público do Maranhão
(MPMA) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) – promoveu, nesta segunda-feira (24), às 10h, no Gabinete da Presidência, reunião preparatória para o desenvolvimento das ações
da Frente Estadual de Combate à Corrupção.
O objetivo é fortalecer e aumentar a eficiência das instituições no combate a práticas ilegais nas eleições municipais de 2020, atendendo aos anseios da população, que tem
manifestado nas ruas, total repúdio à corrupção.
O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, explicou sobre a importância de se formar uma frente contra a corrupção no Estado com “as instituições que cuidam da
idoneidade, da seriedade, vigilância e legalidade de todos”.
Desembargador Lourival Serejo afirmou que as instituições estarão atentas às infrações e deslizes de gestores públicos e, com relação à Justiça Estadual, dando prioridade aos
processos judiciais que chegam ao Tribunal, relativos à improbidade administrativa e processos de crimes contra a administração pública. “Estamos empenhamos em combater a
corrupção, com as forças e as armas que temos, que são as armas da legalidade”, concluiu.
Para o presidente do TRE, desembargador Tyrone Silva, a iniciativa do presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, é salutar e proporciona a união de forças em combate à
corrupção. “Essa conjugação de esforços e propósitos combaterá esse mal que repudiamos, que é a corrupção, a malversação do dinheiro público, os comportamentos ofensivos à lei
e ao erário. Estamos firmando estabelecer o mesmo ideal, vamos envidar todos os esforços para combater a corrupção”, frisou.
O procurador-geral da Justiça do Maranhão, Eduardo Jorge Nicolau, explicou que “com essa ação, nossa eleição será mais limpa, mais transparente e segura para todo cidadão
maranhense”. O procurador informou que está enviando requerimento para pedir os processos que tramitam no TJMA, para dar andamento tanto aos mais recentes, quanto aos
que já estão em tramitação.
Para o conselheiro-substituto Antonio Blecaute (representando o presidente do TCE, Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior), o encontro é de maior importância para o
momento crucial das eleições municipais. “O Tribunal de Contas tem um papel importante institucional, no sentido de informar à Justiça Eleitoral, em todas as eleições, a relação
dos gestores que tiveram contas julgadas irregulares. Isso para subsidiar a decisão da Justiça Eleitoral, no sentido de deferir ou não o registro de candidatura”, explicou.
Foto: Ribamar Pinheiro

NOTÍCIA

MPMA, OAB e Famem discutem capacitação sobre período eleitoral
Por: Redacão

25 agosto de 2020

O Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional
Maranhão (OAB) e a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) discutiram, na manhã

desta terça-feira, 25, a realização de uma capacitação sobre questões eleitorais.
A iniciativa será voltada para toda a sociedade e não apenas para operadores de Direito e deverá ser
realizada em formato totalmente virtual. A formação deve ter carga horária total de 10 horas, sendo
oferecido logo no início de setembro, com duas horas de programação diária durante uma semana.
Na reunião, realizada na Escola Superior do Ministério Público (ESMP), o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, ressaltou a importância de uma programação acessível a toda a população, reforçando
as condutas vedadas e os canais disponíveis para que o cidadão possa denunciar irregularidades ao
Ministério Público.
Para a diretora da ESMP, Karla Adriana Vieira, essa é uma ação educacional importante, em especial no
momento atual, de pandemia. Para a promotora de justiça, é imprescindível que haja uma comunicação
direta com o eleitorado.
A coordenadora de Pós-Graduação da ESMP, Ana Luiza Almeida Ferro, destacou que a capacitação é,
também, uma oportunidade para que se evitem crimes eleitorais que são cometidos por desconhecimento
da legislação e não por má-fé. O promotor de justiça Carlos Henrique Brasil também observou a
necessidade de envolvimento dos diretórios dos partidos políticos nos municípios, para que todos os
envolvidos no processo eleitoral, candidatos e apoiadores, tenham consciência do que é permitido ou não
fazer no período.
O diretor do Departamento Jurídico da Famem, Ilan Kelson Castro, sugeriu que a capacitação ocorra logo
após o período das convenções partidárias, que vão até 31 de agosto. O representante da Federação dos
Municípios também sugeriu alguns temas, que estão em discussão entre as instituições promotoras do
curso.
Entre os temas estão as condutas permitidas e vedadas no período eleitoral, crimes eleitorais e fake news
e as diversas formas de abuso de poder, inclusive aqueles casos diretamente ligados ao período de
pandemia.
O presidente da Comissão da Advocacia Eleitoral da OAB, Mauro Ferreira, falou sobre a experiência da
entidade no oferecimento de cursos sobre a temática eleitoral, de forma virtual, para seus associados. A
OAB já ofereceu, recentemente, um curso de extensão e um minicurso sobre o assunto, em plataformas
que permitem a interação entre participantes e palestrantes.
Também participaram da reunião a promotora de justiça Elyjeane Alves Carvalho (assessora da ESMP) e
Carlos Araújo (OAB).
Fonte: MPMA.

Balsas: Estado é condenado a instalar núcleo de perícia
em um ano

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) foi condenada, em 17 de julho, a
instalar, em 12 meses, em Balsas, um núcleo de perícia forense da Polícia Civil para
atender à mesorregião sul do Maranhão. A multa por descumprimento é de R$ 200 mil
mensais até o limite de 180 dias.
O departamento deve conter, no mínimo, 87 profissionais, entre médicos-legistas,
odontolegistas, peritos criminais, auxiliares de perícias criminal e médico-legal,
motoristas, removedores, agentes-administrativos e auxiliares de serviços gerais.
Proferida pelo juiz Pedro Henrique Pascoal, a decisão é resultado de Ação Civil Pública
de obrigação de fazer, ajuizada, em 18 de junho de 2019, pelo promotor de Justiça
Moisés Caldeira Brant.
Carência
A 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Balsas atende 19 municípios, com
população total de 330 mil pessoas (dados do IBGE), em uma área de 57 mil km².
Para o MP-MA, a falta de um núcleo de perícias na região afeta a qualidade das
investigações da Polícia Civil, principalmente as que exigem laudos, dificultando a
solução de crimes e contribuindo para o aumento da impunidade e da criminalidade.

Além disso, os casos mais graves, que exigem perícia oficial e mais detalhada, são
encaminhados para o Icrim e o IML de Imperatriz (a 400km de Balsas), elevando
despesas e reduzindo o número de policiais civis.
Determinações
O núcleo deve disponibilizar instituto de identificação, com exames de pesquisa de
impressões papilares; centro de perícias técnicas para atender crianças e/ou
adolescentes vítimas de violência física, sexual e psicológica (CPTCA); Instituto MédicoLegal (IML), para exames de corpo de delito em pessoas vivas e mortas; Instituto de
Criminalística (Icrim), com seções de balística, análises e informática forenses, além de
identificação veicular e vistoria de veículos e objetos.
Deve, ainda, funcionar em estrutura física adequada para acomodar seções de exame
em pessoas vivas (adultos, crianças e adolescentes), exame cadavérico, identificação
civil e criminal, perícias de laboratório químico e biológico, perícias internas sobre
informática, documentoscopia, balística, vistoria e identificação veicular, perícias externas
e exame em local de crime.
O núcleo também deve ser dotado com equipamentos informáticos, extratores de dados
de aparelhos celulares, veículos para transporte de servidores aos locais de crime e
outros para transporte de cadáveres.
A lista dos itens deve incluir mobília administrativa, condicionadores de ar, mesas para
necrópsia e ginecológica com os devidos acessórios, produtos químicos, vidraçaria
(béqueres, pipetas, etc.), balanças de precisão, estufa e exaustores, “kits” para local de
crime e equipamentos de proteção individual para os profissionais.
Para garantir a segurança dos profissionais, instalações, equipamentos e vestígios
analisados, deve ser contratado um serviço de vigilância armada.
(Informações do MP-MA)

MPMA, OAB e Famem discutem capacitação
sobre período eleitoral
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Reunião foi realizada na Escola Superior do Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), a Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional Maranhão (OAB) e a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem)
discutiram, na manhã desta terça-feira, 25, a realização de uma capacitação sobre questões
eleitorais.
A iniciativa será voltada para toda a sociedade e não apenas para operadores de Direito e deverá ser
realizada em formato totalmente virtual. A formação deve ter carga horária total de 10 horas, sendo
oferecido logo no início de setembro, com duas horas de programação diária durante uma semana.
Na reunião, realizada na Escola Superior do Ministério Público (ESMP), o procurador-geral de
Justiça, Eduardo Nicolau, ressaltou a importância de uma programação acessível a toda a
população, reforçando as condutas vedadas e os canais disponíveis para que o cidadão possa
denunciar irregularidades ao Ministério Público.
Para a diretora da ESMP, Karla Adriana Vieira, essa é uma ação educacional importante, em
especial no momento atual, de pandemia. Para a promotora de justiça, é imprescindível que haja
uma comunicação direta com o eleitorado.

A coordenadora de Pós-Graduação da ESMP, Ana Luiza Almeida Ferro, destacou que a capacitação
é, também, uma oportunidade para que se evitem crimes eleitorais que são cometidos por
desconhecimento da legislação e não por má-fé. O promotor de justiça Carlos Henrique Brasil
também observou a necessidade de envolvimento dos diretórios dos partidos políticos nos
municípios, para que todos os envolvidos no processo eleitoral, candidatos e apoiadores, tenham
consciência do que é permitido ou não fazer no período.
O diretor do Departamento Jurídico da Famem, Ilan Kelson Castro, sugeriu que a capacitação
ocorra logo após o período das convenções partidárias, que vão até 31 de agosto. O representante
da Federação dos Municípios também sugeriu alguns temas, que estão em discussão entre as
instituições promotoras do curso.
Entre os temas estão as condutas permitidas e vedadas no período eleitoral, crimes eleitorais e fake
news e as diversas formas de abuso de poder, inclusive aqueles casos diretamente ligados ao
período de pandemia.
O presidente da Comissão da Advocacia Eleitoral da OAB, Mauro Ferreira, falou sobre a
experiência da entidade no oferecimento de cursos sobre a temática eleitoral, de forma virtual, para
seus associados. A OAB já ofereceu, recentemente, um curso de extensão e um minicurso sobre o
assunto, em plataformas que permitem a interação entre participantes e palestrantes.
Também participaram da reunião a promotora de justiça Elyjeane Alves Carvalho (assessora da
ESMP) e Carlos Araújo (OAB).

