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O imbróglio entre o 
pré-candidato Wellington
do Curso e o senador
Roberto Rocha. POLÍTICA 3

Maranhão ainda está distante 
da imunidade de rebanho  

Decisão da Aneel

Comando do 24º BIS realizou for-
matura interna em que 118 solda-
dos e 40 alunos do NPOR recebe-
ram a boina e fizeram o juramento
à Bandeira Nacional. CIDADES  6

Evento em
alusão ao Dia
do Soldado é
adequado à
pandemia

GERAL 9

Consumidor
de energia
no estado
terá reajuste
negativo 

Formatura

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

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

134.479 suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado desde março

173.788
CASOS PACIENTES CASOS

Uma das vítimas, Joseane Gomes da
Silva, de 29 anos, foi morta em Boa
Vista, capital de Roraima, e o princi-
pal acusado é um policial militar, ex-
companheiro dela.  POLÍCIA 8

Maranhenses

Mais duas
mulheres
são vítimas
de crime de
feminicídio

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

Professor da Universidade Federal do Maranhão, Antonio Moura, e o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, apresentam os resultados do inquérito sorológico

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

OESTADOMA.COM/490409

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

Divulgação

Paulo Soares

Paulo Soares
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Iphan conclui obras de
recuperação de ruínas em
Alcântara

CIDADES 6

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

O
s resultados do estudo
sorológico: Prevalên-
cia 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, es-
timar a prevalência de anticor-
pos totais contra o vírus SARS-
Cov-2 no estado. Foram 3.289
entrevistas com coletas de amos-
tras de sangue para o teste soro-
lógico, destas, 3.156 foram ana-
lisadas. De acordo com os dados
coletados no estudo, a predomi-
nância do vírus no Maranhão é
de 40,4%, ou seja, o inquérito
mostrou que aproximadamente,
até o momento, 2.877.754 pes-
soas tiveram Covid-19 no estado.

“A ciência está no dia a dia, e
me parece que o Brasil precisa
continuar investindo nisso, pre-
cisamos 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 te-
remos um segundo inquérito so-
rológico”, frisou Carlos Lula, se-
cretário de estado da saúde.

Com a coordenação geral do
professor titular do Departa-
mento de Saúde Pública da Uni-
versidade Federal do Maranhão,
Antônio Augusto Moura da Silva,
e a participação do professor
Lídio Gonçalves, o estudo foi di-
vido por regiões: Ilha de São Luís,
Municípios de Grande Porte, Mu-
nicípios de Médio Porte, e Mu-
nicípios de Pequeno Porte. A re-
gião com maior prevalência da
doença, foi nos municípios de
médio porte – de 20 mil a 100 mil
habitantes – com 47,6% de pre-
sença de anticorpos na popula-
ção.

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-

bitantes – mostrando uma pre-
valência 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 infec-
ção no estado, as medidas de
prevenção não devem ser colo-
cadas de lado, pois, a chamada
‘imunidade de rebanho’, só é
atingida com uma taxa de 70%.
“São medidas necessárias nesse

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-

sino superior, são a minoria na
taxa de prevalência da Covid-19
(27,5%).

A diferença entre homens e
mulheres não chega a ser consi-
derável, o número ficou pratica-
mente igual: 37,2% para o sexo
masculino, e 42,4% para o sexo
feminino

Renda
A renda da população mara-
nhense também se mostrou um

critério para o vírus, 45% das pes-
soas que participaram da pes-
quisa, e tiveram a Covid-19, pos-
suem 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 inci-
dência.

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 Au-
gusto 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 nú-
mero seja de 15%, a taxa de leta-
lidade sobe, mas continua baixa
em comparação com outras na-
ções, nesse cenário, seriam duas
mortes por mil habitantes no es-
tado.

Sintomas
Os dados, segundo os sintomas,
mostram que 62% dos infectados
pelo vírus, foram sintomáticos, e
só depois, com 26%, os assinto-
máticos. “No começo da doença,
se achava que tinha muita gente
assintomática, existe uma por-
ção, aqui de 26%”, completou o
professor Antônio Augusto. E
com 12%, estão os oligossinto-
máticos – uma parte pequena
que possui poucos sintomas.

De acordo com o professor, a
maior parte das pessoas infecta-
das 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 recen-
tentemente, confirmando um
caso de reinfecção. O secretário,
Carlos Lula falou sobre o assunto
durante a coletiva. “Ele foi aco-
metido 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 rein-
fecção por outra cepa já indicam
outra coisa, se fosse de fato algo
recorrente, a gente já teria várias
pessoas reinfectadas”. Ele admi-
tiu que não dá para afirmar que
todos que tiveram Covid se rein-
fectarão, mas, que esse também
não é um motivo de pânico.�

40,4%40,4%
PREVALÊNCIA no
Maranhão

2.877.754 2.877.754 
INFECTADOS no Maranhão

46,2% 46,2% 
CURSARAM até o ensino médio

45%  45%  
GANHAM até R$2 mil

62%  62%  
DOS INFECTADOS
foram sintomáticos

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.

Paulo Soares

Fotos/Divulgação
ENTULHO NA CALÇADA

DESRESPEITO 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 Mi-
sericórdia, 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 cal-
çada 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 pro-
videnciada 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. 

NÚMEROS
da Covid-19 no

Maranhão foram
apresentados, em
estudo realizado
pela SES com a

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

Os policiais ainda ontem não ti-
nham efetuado a prisão da dupla
criminosa acusada de ter execu-
tado o técnico em prótese dentá-
ria, 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 re-
velado, no último dia 24, no po-
voado Chulanga, zona rural de
Matinha.

A polícia informou que Dhene
Aciole residia no Ilha Verde, em Ma-
tinha. Na segunda-feira, 24, ele es-
tava conduzindo uma motocicleta
e a sua esposa na garupa. No po-
voado Chulanga, os criminosos exi-
giram para a vítima descer da mo-
to e, logo após, realizaram a ação
criminosa. A dupla fugiu em uma

outra motocicleta. A Polícia Militar
foi acionada e realizarou incursões
na localidade, mas não prendeu os
acusados. O assassinato está sen-
do 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 Ho-
micídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), disse que a vítima, em com-
panhia de outro criminoso, teria
roubado durante o período da ma-
nhã uma pessoa, nome não revela-
do, que reagiu ao assalto.�

Suspeitos da morte
de um protético
continuam soltos
A vítima foi executada na frente da sua
esposa, no povoado Chulanga, em Matinha

Dois faccionados suspeitos de
assaltarem um taxista foram pre-
sos durante o período da ma-
drugada de terça-feira, 25, na ci-
dade de São José de Ribamar, e
conduzidos para o Complexo Pe-
nitenciário de Pedrinhas.

O delegado Henrique Mes-
quita 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 crimino-
sos 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 cri-
minosos 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 dele-
gado Henrique Mesquita.�

Presos acusados de
roubarem taxista
Os criminosos são suspeitos de agirem,
principalmente, em São José de Ribamar

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

D
uas maranhenses foram
vítimas de feminicídio
em um intervalo de 24
horas, Um delas foi Jo-

seane Gomes da Silva, de 29 anos,
natural de Vitorino Freire. Somen-
te ontem que o corpo da vítima dei-
xou a capital de Roraima com des-
tino ao Maranhão para ser sepulta-
do. Segundo a polícia, a mara-
nhense era proprietária de uma lo-
ja 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-compa-
nheiro da empresária, um policial
militar de Roraima.

No dia do crime, populares es-
cutaram barulho de tiro e aciona-
ram os militares. A polícia encon-
trou Joseane Gomes sem vida em
uma rua do bairro Mecejana, em
Boa Vista e o corpo foi removido pa-
ra o Instituto Médico Legal (IML)
para ser autopsiado. A polícia in-
formou que no laudo cadavérico
constatou que a empresária mor-
reu em decorrência de uma he-
morragia causada por ferimento de
arma de fogo.

O coronel da Polícia Militar de
Roraima, Magalhães José Da-
masceno, que é chefe do Coman-
do de Policiamento da Capital,
declarou que as acusações desse
crime recaem a um policial mili-
tar que não aceitava o fim do re-
lacionamento com a vítima. “O
suspeito ainda não foi preso e
tampouco se apresentou no quar-
tel”, frisou Magalhães.

O caso está sendo investigado

pela Polícia Civil, que vai pedir ao
Poder Judiciário a prisão do policial
militar. Há informações que o veí-
culo da maranhense estava esta-
cionado nas proximidades da resi-
dência da mãe do suspeito. O cor-
po de Joseane Silva foi liberado do
IML para o pai e está sendo trans-
lado para o município de Vitorino
Freire.

Morte de lavradora
A morte da lavradora Elisdene Pe-
reira de Sousa, de 41 anos, continua
sendo investigada pela Polícia Civil
e ainda ontem estava preso o com-
panheiro da vítima, Lucivaldo do

Espírito Santo Alves, como sendo o
suspeito desse crime. Ela foi en-
contrada 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 le-
sões 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 ocasio-
nada por enforcamento ou estran-
gulamento e o marido da vítima
não soube falar sobre a morte. “Sur-
giram dúvidas, por conta disso foi
feito o exame cadavérico e existe in-
dício de que houve violência”, dis-
se Maria Tecla.

Ela também informou que o
companheiro da vítima foi preso em
flagrante, mas nega qualquer parti-
cipação sendo que havia um man-
dado de prisão em seu desfavor pe-
lo crime de tentativa de homicídio,
no município de Igarapé Grande. �

Divulgação

Joseane Gomes da Silva, de 29 anos, foi uma das maranhenses vitimas de crime de feminicídio

Íntegra em oestadoma.com/490397 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

WASHINGTON

Cerca de 15,8 milhões de pessoas
assistiram à primeira noite da Con-
venção Nacional Republicana dos
Estados Unidos na segunda-feira,
de acordo com a Nielsen Media Re-
search, um número menor que os
18,7 milhões de espectadores que
acompanharam a primeira noite
de Convenção Nacional Democra-
ta no mesmo número de canais de
televisão. 

O número de telespectadores da
convenção republicana reflete a
audiência de seis canais de TV en-
tre 22h e 23h no horário da Costa
Leste dos Estados Unidos, e não in-
clui espectadores online e por
streaming. A Fox News teve a maior
audiência, com 7,1 milhões de es-
pectadores.

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 com-
parável para a convenção republi-
cana é esperado para terça-feira.

A primeira noite da convenção
republicana teve discursos de per-
sonalidades do partido como a ex-
embaixadora na ONU e ex-gover-
nadora da Carolina do Sul, Nikki
Haley, de Donald Trump Jr., o filho
mais velho do presidente norte-
americano, e de Mark e Patricia
McCloskey, o casal da cidade de St.
Louis que apontou armas a mani-

festantes do movimento Black Li-
ves Matter que passaram mar-
chando por sua casa. 

Cedendo à realidade da pan-
demia, quase todos os que dis-
cursaram falaram a um auditó-
rio praticamente vazio em Was-
hington, 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 Bi-
den levaria a um socialismo radi-
cal e a restrições às liberdades dos
americanos.�

Na TV, democratas
batem republicanos
em audiência
15,8 mi assistiram à convenção republicana,
número menor que os 18,7 mi dos democratas

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 res-
peito de uma pessoa que foi rein-
fectada com uma linhagem dife-
rente do vírus quatro meses e meio
depois de ser declarado recupe-
rado – a primeira reinfecção do
tipo a ser documentada.

O fato provocou temores a res-
peito 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 con-
traído 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-

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 provavelmen-
te 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 co-
ronavírus 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 va-
cina que durará para sempre, du-
rante 10 anos, provavelmente
nem mesmo cinco anos. Assim
como para a gripe, isso terá que
ser reprojetado com muita fre-
quência”, disse.

Van Ranst, que integra alguns
comitês belgas de combate à Covid-
19, 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 tam-
bém observou um caso holandês
de reinfecção.

Segundo uma citação da emis-
sora holandesa NOS, a virologista
Marion Koopmans disse que o pa-
ciente é uma pessoa mais velha
com um sistema imunológico en-
fraquecido.

Ela disse que os casos de pes-
soas que ficaram doentes com o
vírus durante um tempo longo e
tiveram uma recaída são mais
conhecidos. �

Divulgação/ Frrepik 

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

Convenção
republicana teve
personalidades 

Democratas
ocuparam 10

canais de televisão 



Bolsonaro lança programa 
para moradias populares
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

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

APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUA 26/08/2020

04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

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.  Ex-
pansão do centro espacial é tão real quanto o Acordo de Salvaguardas Tecno-
lógicas (AST), assinada em março 2019 por Bolsonaro e Trump.

Quilombola e o CLA 

Índio Guajajara centenário morre da covid-19
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

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

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

Lionel Messi pede para sair do Barcelona 
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

CASA VERDE E AMARELA

Rubens e Yglésio 
divergem sobre 
"paternidade" 
de proposta  

Correios entram 
com dissídio coletivo 
no Tribunal Superior 

do Trabalho

Saiba quais são os 
benefícios do INSS 

que podem ser 
acumulados

Conta de energia 
deve ficar mais 

barata após reajuste 
da Aneel

PÁGINA 5PÁGINA 3 PÁGINA 10

Membros da OPAS visitam saúde de São Luís
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

Reinfecção de paciente pode afetar vacinas
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

40% dos maranhenses tiveram contato com coronavírus
PÁGINA 2

PÁGINA 10
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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

Me nos in ter na ções

Do en ças crô ni cas

SOROLÓGICO

40% dos maranhenses
teve contato com vírus
LUCIANA GOMES

N
a ma nhã des ta ter ça-fei ra 
(25), du ran te co le ti va de im- 
pren sa, o Se cre tá rio de Es- 
ta do da Saú de (SES), Car los 

Lu la, di vul gou o re sul ta do dos tes tes 
so ro ló gi cos que fo ram re a li za dos no 
Ma ra nhão.

De acor do com o es tu do, cer ca de 
40,4% da po pu la ção ma ra nhen se foi 
di ag nos ti ca do com a so ro pre va lên cia 
do no vo co ro na ví rus. A ta xa já é a mai- 
or re por ta da do que em ou tras áre as 
do Bra sil. Ao to do fo ram re a li za das 
3.289 co le tas, e des sas 3.156 fo ram 
ana li sa das.

O es tu do so ro ló gi co te ve co mo ob- 
je ti vo, es ti mar o per cen tu al da po pu- 
la ção ma ra nhen se que já apre sen ta 
an ti cor pos con tra o no vo co ro na ví rus 
e tam bém ter uma por cen ta gem de 
pes so as com tes te po si ti vo que apre- 
sen ta ram ou não in fec ção, no ca so de 
as sin to má ti cos. O re sul ta do foi se me- 
lhan te en tre ho mens e mu lhe res, que 
par ti ci pa ram da pes qui sa e não te ve 
va ri a ção de fai xa de ida de.

A pes qui sa te ve iní cio no dia 27 de 
ju lho e se es ten deu até o dia 7 de agos- 
to. Ele se di vi diu em qua tro eta pas. A 
pri mei ra en glo bou os qua tro mu ni cí- 
pi os da Gran de Ilha, on de 1.432.529 
ha bi tan tes fi ze ram par te da pes qui sa. 
Na se gun da, 122 mu ni cí pi os par ti ci- 
pa ram, ten do 1.516.205 ha bi tan tes 
pes qui sa dos. Já na ter cei ra fa se, a pes- 
qui sa foi re a li za da em 85 mu ni cí pi os e 
con tou com a par ti ci pa ção de

MARANHÃO  JÁ REGISTROU 144.895 CASOS CONFIRMADOS E 3.365 MORTES POR COVID.

3.193.525 ha bi tan tes. A quar ta e úl ti- 
ma fa se, foi re a li za da em seis mu ni cí- 
pi os ma ra nhen ses on de 932.922 pes- 
so as par ti ci pa ram do es tu do.

Foi re a li za do um tra ba lho de cam- 
po di vi di do da se guin te for ma: fo ram 
mo bi li za das equi pes pa ra re a li zar as 
en tre vis tas e téc ni cos pa ra re a li zar a 
co le ta de san gue. De acor do com o 
Che fe do Se tor da Bi o lo gia Mo le cu lar 
do La bo ra tó rio Cen tral do Es ta do, Lí- 
dio Gon çal ves, no es tu do tam bém foi 
uti li za do um apli ca ti vo que deu ain da 
mais pra ti ci da de na re a li za ção do es- 
tu do.

“O apli ca ti vo foi im por tan te por- 
que em tem po re al, to dos os en tre vis- 
ta do res for ne ci am os da dos pa ra um 
ban co da dos on li ne”, dis se Lí dio Gon- 
çal ves.

Ain da du ran te co le ti va, o pro fes sor 
e co or de na dor ge ral do es tu do so ro ló- 
gi co, Antô nio Au gus to Sil va, apon tou 

as di fi cul da des em con se guir ser re a li- 
za da a co le ta de san gue, in for man do 
que em al guns lo cais do es ta do, não 
foi pos sí vel re a li zar a co le ta por con ta 
da re jei ção da po pu la ção.

Co ro na ví rus no Ma ra nhão
De acor do com o úl ti mo bo le tim 

epi de mi o ló gi co di vul ga do pe la Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de (SES), nes ta 
se gun da-fei ra (24), mos trou que o 
Ma ra nhão já re gis trou 144.895 ca sos 
con fir ma dos e 3.365 mor tes por co ro-
na ví rus. Nas úl ti mas 24h fo ram re gis- 
tra dos 495 no vos ca sos e 13 mor tes 
pe la do en ça. De acor do com o bo le- 
tim, o in te ri or do es ta do é on de es tá o 
mai or nú me ro de no vos ca sos re gis- 
tra dos com 402, a ilha de São Luís re- 
gis trou 84 e Im pe ra triz 9. Dos mais de 
144 mil ca sos, 8.064 es tão ati vos. Des-
ses, 7.575 es tão em iso la men to so ci al, 
295 in ter na dos em en fer ma ria e 194 
em lei tos de UTI.

NA MIRA

Farmácia Popular atende 21 milhões de pessoas

CRIADO EM 2004, O FARMÁCIA TEM ORÇAMENTO DE R$ 2,5 BILHÕES PARA 2020, SENDO QUE R$ 1,5 BILHÃO JÁ FOI PAGO

Na mi ra do equi pe econô mi ca, o
Far má cia Po pu lar aten deu 21,3 mi- 
lhões de pa ci en tes em 2019. O pro gra- 
ma ofe re ce me di ca men tos gra tui tos
ou com des con tos de até 90%. A en tre- 
ga é fei ta por meio de far má ci as cre- 
den ci a das pe lo go ver no fe de ral, que
re ce bem re em bol so dos pro du tos co- 
mer ci a li za dos.

Co mo re ve lou o jor nal O Es ta do de
S. Pau lo, pa ra al can çar um be ne fí cio
mé dio de R$ 247 men sais ao Ren da
Bra sil, pro gra ma que de ve subs ti tuir o
Bol sa Fa mí lia, o mi nis tro da Eco no- 
mia, Pau lo Gue des, ava lia ex tin guir o
Far má cia Po pu lar, con si de ra do ine fi- 
ci en te na área econô mi ca por con- 
tem plar to das as pes so as, in de pen- 
den te men te da ren da.

Cri a do em 2004, o Far má cia tem or- 
ça men to de R$ 2,5 bi lhões pa ra 2020,
sen do que R$ 1,5 bi lhão já foi pa go.
Se gun do da dos de fe ve rei ro do Pla no
Na ci o nal de Saú de, do cu men to que
ori en ta ações do mi nis té rio até 2023,
es tão cre den ci a das 31 mil far má ci as,
em 3.492 mu ni cí pi os (79% do to tal),
pa ra en tre ga dos me di ca men tos.

Nes te pla no, o mi nis té rio apon ta

co mo me ta ex pan dir a re de pa ra 90%
dos mu ni cí pi os com me nos de 40 mil
ha bi tan tes – ho je o Far má cia Po pu lar
al can ça 75%. “Evi dên ci as de mons tra- 
ram que o pro gra ma re du ziu as in ter- 
na ções hos pi ta la res e mor ta li da de em
re la ção à hi per ten são e di a be tes”,
afir ma o mi nis té rio nes te do cu men to.

As far má ci as cre den ci a das ofe re- 
cem 35 me di ca men tos, sen do 20 gra- 
tui tos. Os pro du tos tra tam hi per ten- 
são, di a be tes, as ma, do en ça de Par- 
kin son, glau co ma, en tre ou tras do en- 
ças. Os des con tos tam bém se apli cam
a con tra cep ti vos e fral das ge riá tri cas.

Pa ra o pre si den te exe cu ti vo da As- 
so ci a ção Bra si lei ra das Re des de Far- 
má ci as e Dro ga ria (Abra far ma), Sér gio
Me na, o pro gra ma po de pas sar por
ajus tes, co mo dis tri buir me di ca men- 
tos ape nas a pa ci en tes que ti ve ram
con sul tas no SUS, mas não de ve ser
eli mi na do. “Quan do não se cui da do
di a be tes e hi per ten são, a con ta fi ca
mai or. Es sas du as do en ças, por exem- 
plo, dão ori gem a uma sé rie de agra- 
vos e co mor bi da des que cus tam mui- 
to mais ca ro ao Bra sil.”

A Abra far ma cal cu la au men to de
17% nas ven das de me di ca men tos
den tro do Far má cia Po pu lar em 2020.

“Is so é si nal de po bre za, de que tem
mais gen te pre ci san do bus car o re mé-
dio pe lo pro gra ma”, afir ma. Se gun do
Me na, as ven das sub si di a das re pre- 
sen tam me nos de 1,5% do fa tu ra men- 
to das as so ci a das da Abra far ma.

A pre si den te da Pro Ge né ri cos, Tel- 
ma Sal les, diz que o Far má cia é “es-
sen ci al” pa ra re du zir gas tos da União
com a saú de, pois con tro la es pe ci al-
men te do en ças crô ni cas. Pa ra o pre si- 
den te do Sin di ca to da In dús tria de
Pro du tos Far ma cêu ti cos (Sin dus far-
ma), Nel son Mus so li ni, aca bar com o
pro gra ma é “um ti ro no pé”. “O Mi nis-
té rio da Saú de tem dois pro gra mas
que são mui to exi to sos. Um é o pro- 
gra ma de tra ta men to e pre ven ção do
HIV/aids, re co nhe ci do mun di al men- 
te. O ou tro é o Far má cia Po pu lar”, dis- 
se. Con se lhei ra na ci o nal de saú de e
re pre sen tan te da Fe de ra ção Na ci o nal
dos Far ma cêu ti cos (Fe na far), De bo ra
Me lec chi afir ma que o fim do pro gra-
ma po de tra zer des pe sa à po pu la ção
mais po bre, já atin gi da pe la pan de mia
da co vid-19. “A saú de tem de ser vis ta
co mo um in ves ti men to, não co mo um
cus to ao go ver no”, afir mou.

LISURA

Trump critica
eleições americanas

A Con ven ção Na ci o nal Re pu bli ca na co me çou, on- 
tem, em Char lot te (Ca ro li na do Nor te), com a in di ca ção
ofi ci al da can di da tu ra de Do nald Trump à re e lei ção. Em
um dis cur so não pro gra ma do, de pou co mais de uma
ho ra, o pre si den te dos Es ta dos Uni dos vol tou a co lo car
sob sus pei ção a li su ra da vo ta ção em 3 de no vem bro.
Des sa vez, no en tan to, o mag na ta as so ci ou a pan de mia
do no vo co ro na ví rus a su pos tas frau des no vo to pe lo sis- 
te ma pos tal.

“O que eles es tão fa zen do é usar a co vid pa ra rou bar
uma elei ção. Eles es tão usan do a co vid pa ra frau dar o
po vo ame ri ca no, to do o nos so po vo, de uma elei ção li vre
e jus ta. Não po de mos fa zer is so”, afir mou o che fe de Es- 
ta do. “Eles tra ba lham pa ra en vi ar 80 mi lhões de cé du las
elei to rais pe los cor rei os a pes so as que não pe di ram por
is so. (…) Na mi nha opi nião, não se rá pos sí vel ta bu lar os
vo tos. (…) Te mos de ser mui to cau te lo sos”, acres cen tou.
“Nós te mos de ga nhar. Es ta é a elei ção mais im por tan te
na his tó ria de nos so país”. Es pe ci a lis tas con si de ram as
acu sa ções de Trump so bre o vo to a dis tân cia sem fun da- 
men to.

 
A lar ga da da con ven ção deu-se em meio a três no tí ci- 

as de sa len ta do ras pa ra a Ca sa Bran ca: 27 ex-con gres sis- 
tas do Par ti do Re pu bli ca no en dos sa ram a cha pa de mo- 
cra ta de Joe Bi den e Ka ma la Har ris; as ses so ra de Trump,
Kellyanne Conway anun ci ou que dei xa rá o pos to pa ra
cui dar da fa mí lia; e a pro cu ra do ra-ge ral de No va York,
Le ti tia Ja mes, pe diu a um juiz que obri gue Eric Trump,
fi lho do pre si den te, a de por so bre tran sa ções du vi do sas
da Or ga ni za ção Trump, o con glo me ra do em pre sa ri al
per ten cen te ao mag na ta. Os 330 de le ga dos do Grand
Old Party, co mo é cha ma do o Par ti do Re pu bli ca no, con- 
fir ma ram o apoio ao pre si den te. As sim que su biu ao
púl pi to, Trump foi ova ci o na do e sau da do aos gri tos de
“Mais qua tro anos!”.

Ele ad ver tiu que, ca so Bi den ven ça as elei ções, os EUA
se rão var ri dos pe la vi o lên cia, e os de mo cra tas ti ra rão as
ar mas, a re li gião e a pro du ção de ener gia nor te-ame ri- 
ca na. “A úni ca ma nei ra de ti ra rem es sa elei ção de nós é
se for uma elei ção frau da da. Não os dei xem ti rar is so de
vo cês”, de cla rou.

Trump pla ne ja dis cur sar em to das as qua tro noi tes da
Con ven ção Na ci o nal Re pu bli ca na, al go sem pre ce den- 
tes. O even to do par ti do go ver nis ta ocor re qua tro di as
de pois da con ven ção dos de mo cra tas, que ofi ci a li zou a
can di da tu ra de Bi den e foi con si de ra da his tó ri ca por
ana lis tas.

GUAJAJARA

Índio centenário morre
em Barra do Corda

Ví ti ma da co vid-19 mor reu on tem (25), em Bar ra do
Cor da, o ín dio gua ja ja ra Ze qui nha Pom peu, mais de
cem anos de ida de. Era con si de ra do um dos ín di os mais
ve lhos en tre os mo ra do res do lu gar co nhe ci do co mo Al- 
dei nha, lo ca li za da na zo na ur ba na da ci da de. Um veí cu- 
lo per ten cen te à Se cre ta ria de Saú de In dí ge na es ta va
con ta ta do pa ra trans por tar o cor po pa ra ser en ter ra do
em um po vo a do fo ra da ci da de, on de re si dem ou tros ín- 
di os da mes ma et nia.

Ze qui nha Pom peu foi um dos pri mei ros mo ra do res
do lu gar cha ma da Al dei nha, um pro lon ga men to da al- 
deia dos Gua ja ja ras na zo na ur ba na da ci da de, pró xi mo
ao bair ro co nhe ci do co mo Sí tio dos in gle sas.

Mas, por de ci são dos ou tros in dí ge nas e de inú me ros
des cen den tes do gua ja ja ra Ze qui nha, de ve acon te cer
uma ce rimô nia de ve ló rio que se es ten de rá até es ta
quar ta-fei ra, 26.

Até sex ta-fei ra, 21, a Se sai con ta bi li za va 352 mor tes
de ín di os em de cor rên ci as da co vid-19 ocor ri das nas al- 
dei as. Ze qui nha Pom peu não de ve ser in cluí do nes ta es- 
ta tís ti ca, já que ha bi ta va fo ra da al deia há mui to tem po.

No país, mais de 21 mil ín di os fo ram con ta mi na dos
pe lo no vo co ro na ví rus nas co mu ni da des in dí ge nas. No
Ma ra nhão, a es ta tís ti ca re gis tra 25 mor tes ocor ri das des- 
de mar ço des te ano. Equi pes mé di cas do go ver no do Es- 
ta do tem per cor ri do as al dei as em Bar ra do Cor da.

Há uma es ca la da de con ta mi na ção nas co mu ni da des
in dí ge nas.  Se gun do le van ta men tos, a ca da ho ra cin co
ín di os es tão sen do con ta mi na dos no país com o no vo
co ro na ví rus.

A Ar ti cu la ção dos Po vos In dí ge nas afir mam que há
sub no ti fi ca ções de mor tes e con ta mi na dos. Se gun do
con tas da ar ti cu la ção fo ram mais de 700 óbi tos en tre os
in dí ge nas no Bra sil. O Se sai só con ta co mo ví ti mas da
Co vid-19 os ín di os que vão a óbi to em co mu ni da des tra- 
di ci o nais.

Em Bar ra do Cor da o pre con cei to tem pro du zi do ca- 
sos inu si ta dos: mes mo com más ca ra uma mu lher foi ex- 
pul sa de den tro de uma lo ja no cen tro co mer ci al da ci- 
da de por per ten cer ao gru po de ris co e per ten cen te a
um gru po in dí ge na.

Se gun do o Bo le tim Epi de mi o ló gi co Co ro na ví rus, di- 
vul ga do pe la pre fei tu ra de Bar ra do Cor da, no mu ni cí pi- 
os até o mo men to fo ram 15 óbi tos em con sequên cia da
Co vid-19 e 3.927 pes so as con traí ram a do en ça, sen do
que 3.293 se re cu pe ra ram. Ze qui nha Pom peu foi di ag- 
nos ti ca do há cer ca de dois me ses com a do en ça. Re ce- 
beu al ta co mo re cu pe ra do.

São Luís, quarta-feira, 26 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Este ano a campanha tem como tema “Superando distâncias, conectando vidas” e
aborda os desafios impostos pela pandemia de Covid-19

PA TRÍ CIA CU NHA

PSICOLOGIA

Atividades marcam os
58 anos da profissão

A
o lon go des te mês de agos to
os con se lhos re gi o nais de Psi- 
co lo gia es tão re a li zan do di- 
ver sas ati vi da des on li ne pe lo

Dia do Psi có lo go e da Psi có lo ga, e os
58 anos da pro fis são no Bra sil. No Ma- 
ra nhão, o Con se lho Re gi o nal es tá com
uma pro gra ma ção diá ria a par tir das
14h nos ca nais da ins ti tui ção na In ter- 
net, Fa ce bo ok e Youtube. No dia 27,
dia do pro fis si o nal, a pro gra ma ção
co me ça às 14h com Me sa Re don da e
às 19h30 tem a li ve Pa pel da Psi co lo gia
na Lu ta An tir ra cis ta. No dia 28, a pro- 
gra ma ção fi na li za com apre sen ta ção
de Mar co ne Re zen de às 19h30.

A cam pa nha des te ano tem co mo
te ma “Su pe ran do dis tân ci as, co nec- 
tan do vi das”. As sim, a ins ti tui ção quer
di vul gar a im por tân cia da Psi co lo gia
pa ra a so ci e da de, pro ble ma ti zar os
mai o res e mais re cen tes de sa fi os im- 
pos tos pe la pan de mia da CO VID-19 e
va lo ri zar a atu a ção das (os) mais de
377 mil psi có lo gas (os) nas di ver sas
re giões do país, com um tra ba lho ori- 
en ta do pe lo re co nhe ci men to das di- 
ver si da des e a de fe sa dos di rei tos hu- 
ma nos.

Es pe ci al men te nes se pe río do de
pan de mia, es se pro fis si o nal nun ca foi
tão so li ci ta do, ten do em vis ta os pro- 
ble mas de saú de men tal que ocor re- 
ram em boa par te da po pu la ção oca si- 
o na dos pe lo me do, in se gu ran ça, an si- 
e da de, e tam bém pa ra aju dar na
adap ta ção do no vo. “O que per ce bo
que te mos co mo mai or de sa fio na
épo ca da pan de mia, é con se guir ex- 
trair de ma nei ra re mo ta de ca da cli en- 
te uma ma no bra pa ra po der li dar com
tan tas pri va ções, às ve zes so ma ti za- 

das com o lu to, e tam bém com o fa to
de não po der mos ter um con ví vio so- 
ci al. Exis te ain da a ques tão de ter mos
vá ri as mu dan ças den tro da ro ti na e
con ví vio em ca sa, co mo tra ba lho, e fa- 
zer a adap ta ção, di nâ mi ca fa mi li ar
ver sus tem po e res pei to ao es pa ço no
con ví vio com ou tro fa mi li ar. Ali a do a
is so, aper fei ço ar mo-nos pa ra li dar
com os re cur sos di gi tais, a exem plo
dos apli ca ti vos de ce lu la res tais co mo
mí di as, vi de o con fe rên ci as, ru mo ao
atu an te ce ná rio das te ra pi as on li ne”,
dis se Fa bi a na Bor ges Ma ce do, Dou to- 
ran da em Psi co lo gia na Uni ver si da de
do Al gar ve/Por tu gal.

E por fa lar em te ra pia, nes se pe río- 
do, mui tos con sul tó ri os fo ram subs ti- 
tuí dos pe la te la dos com pu ta do res, ta- 
blets ou ce lu la res. E foi aí que os pro- 
fis si o nais pre ci sa ram adap tar o am bi- 
en te te ra pêu ti co ao am bi en te re si- 
den ci al pa ra dar pri va ci da de ao pa ci- 
en te. “O aten di men to pas sou a ser
pre sen ci al e re mo to, to da via ele não
per de o pres tí gio de es tar mos com o
ou tro bus can do a sua ver da dei ra mo- 
ti va ção psi co ló gi ca. Com is so, o cli en- 

te pre ci sou bus car es sa pri va ci da de
em seus la res, e, pa ra re a li zar um set- 
ting te ra pêu ti co be né fi co, pre ci sa ram
se ino var em seus quar tos, es cri tó ri os,
car ros, vi san do am bi en te em que seu
si gi lo pu des se ser res pei ta do com vi- 
gor. En tão, pro cu ra mos a me lhor atu-
a ção pro fis si o nal, al go que já fa zía- 
mos, bus can do a mo ti va ção psi co ló-
gi ca, os es pa ços mais ade qua dos pa ra
que o pa ci en te con ti nue se sen tin do-
se con for tá vel em seus pró pri os la- 
res”, des ta cou a pro fis si o nal.

Tam bém pa ra en fren tar os de sa fi os
im pos tos pe la pan de mia, o CRP-MA
ela bo rou, ain da no mês de mar ço,
quan do a pan de mia se fa zia re al, um
pro to co lo de aten di men to a hos pi tais,
cen tros, re si dên ci as, es co las, en tre
ou tros lo cais. “É im por tan te fri sar que
di an te des se con tex to atí pi co, a/o
pro fis si o nal de Psi co lo gia exer ce um
pa pel fun da men tal de re fe rên cia no
cui da do da saú de men tal da po pu la-
ção, em to das as áre as de atu a ção.
Des ta for ma, su as ações de vem con-
tri buir pa ra:  Aco lher as de man das in- 
di vi du ais (me dos, fo bi as, an si e da de,
pâ ni co etc.), re fle tir so bre o im pac to
de pos sí veis mu dan ças de há bi tos e
im pli ca ções emo ci o nais nes se con- 
tex to, re fle tir e ori en tar so bre as im pli- 
ca ções psi co ló gi cas de cor ren tes do
iso la men to so ci al, re fle tir so bre as es-
pe ci fi ci da des de uma si tu a ção de
pan de mia cu jos da nos, ris cos e con- 
sequên ci as atin gem e vul ne ra bi li zam
de mo do di ver so à so ci e da de ‒ des ta-
can do que as de si gual da des so ci o e- 
conô mi cas li mi tam o aces so a cui da- 
dos mí ni mos e à pro te ção ade qua da,
dei xan do de sas sis ti da gran de par te da
po pu la ção”, apon ta o do cu men to, as- 
si na do pe la pre si den te do Con se lho,
Ro sa na Men des Éle res de Fi guei re do.

OPORTUNIDADES

Ambev abre inscrições para 200 vagas de estágio

Pro ces sos se le ti vos são uma gran de
opor tu ni da de pa ra jo vens ta len tos in- 
gres sa rem no mer ca do de tra ba lho e
se tor na rem gran des pro fis si o nais no
fu tu ro, e a Am bev re co nhe ce que tor- 
nar su as por tas de en tra da ca da vez
mais aces sí veis é o ca mi nho pa ra uma
em pre sa mais di ver sa e in clu si va.

Por is so, pa ra o se gun do se mes tre
de 2020 a com pa nhia abriu as ins cri- 
ções do seu Pro gra ma de Es tá gio com
um pro ces so de re cru ta men to 100%
on li ne, sem tes te de in glês – prin ci pal
fil tro de de si gual da de – e subs ti tui ção
dos tra di ci o nais tes tes de ló gi ca por
um ga me ino va dor, que ava lia uma ló- 
gi ca mais flui da.

O pro ces so se le ti vo da Am bev já vi- 
nha sen do ca da vez mais in clu si vo
com a in tro du ção da se le ção às ce gas,

que não ava lia can di da tos por ida de
ou gê ne ro, e a eli mi na ção do tes te de
in glês.

Ago ra, a com pa nhia es tá acei tan do
to dos os cur sos, tan to de ba cha rel, co- 
mo li cen ci a tu ra e tec nó lo gos. “Nos so
Pro gra ma de Es tá gio não só abre
opor tu ni da de aos jo vens ta len tos, co- 
mo tam bém pos si bi li ta que ca da
apro va do se tor ne do no da sua pró- 
pria his tó ria e seus pró pri os pro je tos
den tro da com pa nha. Acre di ta mos
que só as sim po de re mos mon tar um
ti me ca da vez mais di ver so pa ra que
to dos nós pos sa mos cres cer jun tos”,
afir ma Il la na Kern – He ad de Gen te e
Ges tão da Am bev.

Se rão mais de 200 va gas nas áre as
de Bu si ness, Supply e Te ch, es pa lha- 
das por to do o Bra sil e di re ci o na das a
es tu dan tes de gra du a ção su pe ri or
com for ma ção pre vis ta até 2022.

Em Supply, os es ta giá ri os mer gu- 
lham no apai xo nan te uni ver so da cer- 
ve ja.

Já na tri lha de Bu si ness, os in te res- 
sa dos vão co nhe cer mais as áre as co- 
mer ci ais, em Te ch, os uni ver si tá ri os
co nhe ce rão di ver sos pro je tos de ino- 
va ção da com pa nhia.

Com o tér mi no das ins cri ções, a
Am bev vai in di car os pré-se le ci o na- 
dos pa ra fa se de ga me, uma ex pe ri ên- 
cia ino va do ra e 100% re for mu la da
que vai tra zer jun to com os tes tes uma
ex pe ri ên cia de co nhe ci men to so bre a
Am bev.

Con ta rá com ví de os de fun ci o ná ri- 
os da em pre sa con tan do um pou co
so bre a Cul tu ra, Pro je tos, Nos sa Gen- 
te, Di ver si da de, Tec no lo gia e Co nhe- 
ci men to Cer ve jei ro. 

O fo co é ava li ar os can di da tos e ge- 
rar co nhe ci men to, pa ra que eles con- 
si gam sair com a sen sa ção de que
apren de ram al go.

Já o pas so se guin te, é a eta pa de ví- 

deo que tam bém foi re for mu la da pa ra
o pro ces so se le ti vo des se ano e a par- 
tir de ago ra o can di da to po de rá gra var
da ma nei ra que se sen tir mais con for-
tá vel, apa re cen do ou não no ví deo. A
mu dan ça tem ob je ti vo de dar ca da
vez mais aber tu ra aos es tu dan tes, pa- 
ra que eles pos sam de ci dir a me lhor
ma nei ra de mos trar sua au ten ti ci da de
e ex plo rar a cri a ti vi da de.

Se apro va do, a fa se fi nal, co nhe ci da
co mo Day Chal len ge e que até en tão
era pre sen ci al, se rá 100% on li ne. Es sa
eta pa é o prin ci pal dia da se le ção, em
que os uni ver si tá ri os par ti ci pa rão de
uma di nâ mi ca e fa rão uma en tre vis ta
com lí de res da com pa nhia.

O prin ci pal ob je ti vo do Pro gra ma
de Es tá gio é ca pa ci tar os uni ver si tá ri- 
os, trans for man do-os em do nos de
gran des pro je tos, além de dar voz a
ca da um de les a par tir da LE A GUE –
Li ga dos Es ta giá ri os, uma ini ci a ti va
que pro mo ve au to no mia, li ber da de e
au ten ti ci da de de ca da es tu dan te

Can di da tos com gra du a ção pre vis- 
ta até 2022 de to dos os cur sos po dem
se ins cre ver até dia 08 de se tem bro, no
si te www.es ta gi o am bev.com.br.

Nos so Pro gra ma de

Es tá gio não só abre

opor tu ni da de aos jo vens

ta len tos, co mo tam bém

pos si bi li ta que ca da

apro va do se tor ne do no

da sua pró pria his tó ria

SAU LO DU AI LI BE

CARATATIUA

Suspeito tem mal súbito
e morre em assalto

O CASO FOI REGISTRADO NO BAIRRO DO CARATATIUA

A Po lí cia Mi li tar de São Luís aten deu a uma ocor rên- 
cia de ten ta ti va de as sal to bem di fe ren te no bair ro do
Ca ra ta tiua, mais pre ci sa men te na Rua Sem pre Vi va, nas
pro xi mi da des da as so ci a ção do bair ro. O ca so acon te- 
ceu na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra (24).

A PM foi in for ma da de um cri me, on de uma mu lher
de 38 anos te ria si do ví ti ma de as sal to. Ao che gar no lo- 
cal en con trou uma pes soa sem vi da es ti ra da na via.

De acor do com in for ma ções co lhi das pe los mi li ta res
no lo cal, o ho mem, jun ta men te com ou tro com par sa,
em uma mo to, abor da ram a ví ti ma e anun ci a ram o as- 
sal to. Eles es ta vam em uma mo to Hon da Ti tan, de cor
ver me lha, e pla ca PSD-2928.

Ao rou ba rem a mu lher, o ra paz que es ta va na ga ru pa
pas sou mal, caiu da mo to e mor reu. O mor to foi iden ti fi- 
ca do co mo um jo vem de 21 anos, que te ve, apa ren te- 
men te, um mal sú bi to.

Os po li ci ais re vis ta ram o ra paz e não en con tra ram
ne nhum ar ma men to. Uma am bu lân cia do Ser vi ço de
Aten di men to Mó vel de Ur gên cia (Sa mu) foi aci o na da e
cons ta tou o óbi to.

A equi pe do Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim) e Ins ti- 
tu to Mé di co Le gal (IML) es ti ve ram no lo cal pa ra re a li zar
os pro ce di men tos de pra xe e re mo ção do ca dá ver.

O ca so foi en ca mi nha do pa ra o Plan tão Po li ci al do
Ita qui-Ba can ga.

CONTA-COVID

Reajuste é negativo
para consumidores

O REAJUSTE IMPACTA NOS CUSTOS DE TRANSMISSÃO

A Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (ANE EL)
apro vou o re a jus te ta ri fá rio da Equa to ri al Ener gia Ma ra- 
nhão (an ti ga Ce mar). A dis tri bui do ra aten de cer ca de 2,5
mi lhões de uni da des con su mi do ras em 217 mu ni cí pi os
ma ra nhen ses.

Con fi ra, na ta be la, os no vos ín di ces que en tra rão em
vi gor a par tir da pró xi ma sex ta-fei ra (28).

A Con ta-Co vid con tri buiu pa ra ame ni zar o im pac to
do re a jus te em -2,60%, pro por ci o nan do amor te ci men to
sig ni fi ca ti vo dos ín di ces de re a jus te a se rem per ce bi dos
nas con tas dos con su mi do res ma ra nhen ses.

O re a jus te tam bém foi im pac ta do pe los cus tos de
trans mis são e dis tri bui ção de ener gia, e pe la re ti ra da
dos com po nen tes fi nan cei ros es ta be le ci dos no úl ti mo
pro ces so ta ri fá rio.

O efei to mé dio da al ta ten são re fe re-se às clas ses A1
(>= 230 kV), A2 (de 88 a 138 kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 a
25 kV). Pa ra a bai xa ten são, a mé dia en glo ba as clas ses
B1 (Re si den ci al e sub clas se re si den ci al bai xa ren da); B2
(Ru ral: sub clas ses, co mo agro pe cuá ria, co o pe ra ti va de
ele tri fi ca ção ru ral, in dús tria ru ral, ser vi ço pú bli co de ir- 
ri ga ção ru ral); B3 (In dus tri al, co mer ci al, ser vi ços e ou- 
tras ati vi da des, po der pú bli co, ser vi ço pú bli co e con su- 
mo pró prio); e B4 (Ilu mi na ção pú bli ca).

São Luís, quarta-feira, 26 de agosto de 2020
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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!

PODE OU NÃO?

É possível acumular
dois benefícios do INSS?

Pen são por mor te + apo- 
sen ta do ria

Du as pen sões por mor te

M
ui tas pes so as têm dú vi da 
se é pos sí vel acu mu lar 
dois be ne fí ci os do Ins ti tu- 
to Na ci o nal do Se gu ro So- 

ci al (INSS). A res pos ta é sim, mas de- 
pen de de quais be ne fí ci os são cu mu- 
la ti vos e de quan do foi so li ci ta do. Is so 
por que após a Re for ma da Pre vi dên- 
cia al gu mas re gras mu da ram.

O se gu ra do po de acu mu lar, por 
exem plo, pen são por mor te e apo sen- 
ta do ria. Tam bém é pos sí vel acu mu lar 
du as apo sen ta do ri as do INSS, mas só 
se ca da uma for con ce di da em re gi- 
mes pre vi den ciá ri os di fe ren tes. Já no 
ca so de du as pen sões por mor te, an- 
tes da re for ma era pos sí vel fa zer es se 
acú mu lo, ho je não mais. En ten da!

Nes se ca so o se gu ra do do INSS po- 
de rá re ce ber os dois be ne fí ci os, mas 
com al gu mas es pe ci fi ci da des. Ele re- 
ce be rá de for ma in te gral o be ne fí cio 
que for mais van ta jo so e uma par te do 
que for me nor. A par ce la se rá cal cu la- 
da por uma es ca la de re du ções, di vi di- 
da por fai xas de ren di men to, li mi ta do 
ao sa lá rio-mí ni mo.

Acu mu lar du as pen sões por mor te 
é uma dú vi da re cor ren te, já que após a 
Re for ma da Pre vi dên cia foi proi bi do o 
acú mu lo de pen sões por mor te dei xa- 
das por côn ju ge, fi lhos ou pais.

An te ri or men te, se o côn ju ge fa le- 
ces se e de pois a pes soa per des se um 
fi lho e pro vas se que ha via de pen dên- 
cia fi nan cei ra de le, po de ria re ce ber as 
du as pen sões. Um fi lho tam bém po-

Du as apo sen ta do ri as

EM ALGUNS CASOS O SEGURADO PODE ACUMULAR DOIS BENEFÍCIOS DO INSS 

de ria re ce ber, se per des se pai e mãe.
Va le lem brar que pa ra os be ne fí ci os 

an te ri o res à vi gên cia da Re for ma de 
Pre vi dên cia, as pen sões por mor te po- 
dem ser acu mu la das. Pos te ri o res a es- 
ta da ta, não.

Em ge ral, não é pos sí vel acu mu lar 
du as apo sen ta do ri as. A ex ce ção é se 
ca da uma for con ce di da em re gi mes 
pre vi den ciá ri os di fe ren tes. Se um 
pro fes sor, por exem plo, tra ba lha em 

es co la pri va da e tam bém é ser vi dor, 
ele po de rá se apo sen tar pe lo INSS e 
pe lo re gi me pró prio de pre vi dên cia 
do mu ni cí pio ou do es ta do em que for 
ser vi dor.

Tam bém há uma res tri ção re la ci o-
na da ao au xí lio-do en ça, que con ti nua 
va len do mes mo após a re for ma. O 
apo sen ta do que tra ba lha, mes mo que 
te nha o des con to da con tri bui ção 
pre vi den ciá ria em sua fo lha de pa ga- 
men to, não po de re ce ber o au xí lio-
do en ça jun to com a apo sen ta do ria.

De mais be ne fi ciá ri os

SAIBA SE VOCÊ TEM DIREITO

Caixa paga auxílio
para Bolsa Família

O BOLSA FAMÍLIA É UM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL

A Cai xa se gue com o pa ga men to da quin ta par ce la do
au xí lio emer gen ci al pa ra os be ne fi ciá ri os do pro gra ma
Bol sa Fa mí lia. A ca da dia, o sa que é li be ra do a um no vo
gru po con for me o fi nal do Nú me ro de Iden ti fi ca ção So- 
ci al (NIS). Ao to do, 19,2 mi lhões de pes so as ca das tra das
no pro gra ma re ce be rão o di nhei ro até 31 de agos to.

O au xí lio, com par ce las de R$ 600 (R$ 1,2 mil pa ra
mães sol tei ras), foi cri a do pa ra re du zir os efei tos da cri se
econô mi ca cau sa da pe la pan de mia da co vid-19.

Ho je, é a vez dos be ne fi ciá ri os com NIS fi nal 6 que po- 
dem fa zer o sa que em es pé cie. Os pri mei ros a re ce ber
fo ram os be ne fi ciá ri os com NIS fi nal 1, no úl ti mo dia 18.
O pa ga men to se gue em or dem cres cen te até che gar ao
NIS 9 no dia 28 e ter mi na com o NIS 0, no dia 31. Não há
pa ga men tos nos fi nais de se ma na.

O re ce bi men to do au xí lio emer gen ci al por es se pú bli- 
co é fei to da mes ma for ma que o be ne fí cio re gu lar do
Bol sa Fa mí lia, uti li zan do o car tão nos ca nais de au to a- 
ten di men to, uni da des lo té ri cas e cor res pon den tes Cai- 
xa Aqui ou por cré di to na con ta Cai xa Fá cil.

Os de mais be ne fi ciá ri os do au xí lio emer gen ci al, co- 
mo os tra ba lha do res in for mais, re ce bem ini ci al men te o
cré di to do be ne fí cio na pou pan ça so ci al da Cai xa, con- 
for me ca len dá rio or ga ni za do por mês de nas ci men to.
Pe lo apli ca ti vo Cai xa Tem, é pos sí vel fa zer com pras on- 
li ne em es ta be le ci men tos au to ri za dos e pa gar bo le tos.

O sa que em di nhei ro do be ne fí cio, em uma agên cia
do ban co, é au to ri za do pos te ri or men te, de acor do com
ca len dá rio de fi ni do pe lo go ver no, con si de ran do tam- 
bém o mês de nas ci men to do be ne fi ciá rio. As trans fe- 
rên ci as pa ra ou tros ban cos ou pa ra con tas na pró pria
Cai xa se guem o mes mo ca len dá rio de sa que. Nes se ca- 
so, os re cur sos são trans fe ri dos au to ma ti ca men te pa ra
as con tas in di ca das pe lo be ne fi ciá rio.

Ho je, quar ta-fei ra (26), a Cai xa fa rá o cré di to do be ne- 
fí cio pa ra nas ci dos em de zem bro. O sa que se rá li be ra do
no dia 17 de se tem bro.

SAU LO DU AI LI BE

CAXIAS

Homem é preso por perseguir mulher

O CARRO DO SUSPEITO FOI IDENTIFICADO ATRAVÉS DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇAS

Uma rá pi da ação da po lí cia mi li tar cul- 
mi nou na pri são de um ho mem sus pei to
de per se guir uma mu lher na ci da de de Ca- 
xi as, dis tan te cer ca de 370 km da ca pi tal
ma ra nhen se.

O ca so acon te ceu na úl ti ma sex ta-fei ra,
dia 21, após o sus pei to, que es ta va em um
Fi at Uno Mil le, de cor pra ta, pla cas NHF-
7676, per se guir a ví ti ma pe las ru as da ci da- 
de.

De acor do com in for ma ções da Po lí cia
Mi li tar de Ca xi as, o sus pei to foi fla gra do
por câ me ra de se gu ran ça de pon tos co- 
mer ci ais e re si dên ci as pa ra iden ti fi car o
veí cu lo usa do pe lo per se gui dor.“Os po li ci- 
ais do Ser vi ço de In te li gên cia re a li za ram o
le van ta men to de in for ma ções acer ca da
iden ti da de do acu sa do a par tir das fil ma- 
gens do sis te ma de vi de o mo ni to ra men to
de um es ta be le ci men to co mer ci al que re- 
gis trou a ação cri mi no sa,” afir mou o Te- 
nen te Co ro nel Jurandy, Co man dan te do 2º
BPM.

A ope ra ção pa ra pren der o ho mem foi
de fla gra da na úl ti ma se gun da-fei ra (24),
quan do po li ci ais mi li ta res do Ser vi ço de In- 
te li gên cia do 2º BPM lo ca li za ram no Re si- 
den ci al Vi la Pa raí so.

A pri são foi re a li za da por mi li ta res do
Gru po de Ope ra ções Es pe ci ais (GOE). O
sus pei to e o veí cu lo usa do na per se gui ção
fo ram en ca mi nha dos pa ra a De le ga cia de
Po lí cia Ci vil de Ca xi as pa ra as pro vi dên ci as
ca bí veis.

Ten ta ti va de fe mi ni cí dio

MATINHA

Marido é morto na frente da esposa

DHENE ACIOLE MORREU APÓS SER ALVEJADO COM VÁRIOS TIROS NA CIDADE DE MATINHA

Um ho mem foi exe cu ta do bru tal men te
na fren te a es po sa, no po vo a do Chu lan ga,
lo ca li za do na zo na ru ral do mu ni cí pio de
Ma ti nha, Bai xa da Ma ra nhen se. 

A ví ti ma foi iden ti fi ca da co mo Dhe ne
Aci o le da Sil va e mor reu após ser al ve ja do
com vá ri os ti ros. O cri me ocor reu por vol- 
tas 13h de on tem, se gun da-fei ra, dia 24 de
agos to.

De acor do com in for ma ções da po lí cia,
Dhe ne Aci o le vol ta va de Vi a na na com pa- 
nhia da es po sa, Lí via Ra ni e la Le mos Aci o- 
le, quan do foi abor da do por dois ho mens
em uma mo to que or de na ram que ele pa- 
ras se e após is so, dis pa ra ram vá ri as ve zes
con tra a ví ti ma.

Dhe ne Aci o le mo ra va no po vo a do Ilha
Ver de, no mu ni cí pio de Ma ti nha, ci da de a
241 km de São Luís. A po lí cia in ves ti ga o
ca so.

A Po lí cia Ci vil cum priu man da do de
pri são con tra um ho mem sus pei to de ten- 
tar as sas si nar a ex-cu nha da. A ten ta ti va
de fe mi ni cí dio acon te ceu no dia 22 de ju- 
nho des te ano, no bair ro Vi cen te Fi a lho,
em São Luís. O inqué ri to po li ci al es tá tra- 
mi tan do no De par ta men to de Fe mi ni cí- 
dio e, de acor do com os au tos do pro ces so,
o sus pei to efe tu ou dois dis pa ros de ar ma
de fo go con tra o mu ro da ca sa da ví ti ma,
na tar de do dia 21 de ju nho e no dia se- 
guin te, por vol ta das 6h, re tor nou ao lo cal,
ar rom bou a por ta e in va diu o quar to da ví- 
ti ma. Ele es ta va com uma fa ca e di zia que
iria ma tar to dos da ca sa, pas san do a ata- 
car sua ex-cu nha da com gol pes de fa ca. As
agres sões fo ram ces sa das quan do o ma ri- 
do da ví ti ma in ter viu, uti li zan do-se de um
pe da ço de pau.

São Luís, quarta-feira, 26 de agosto de 2020
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Operação do MP apreende veículos por
poluição sonora

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.
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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
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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



Instituições lançam frente de combate à corrupção

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.
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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.



TJ, TCE, TRE eTJ, TCE, TRE e
MinistérioMinistério

Público do MAPúblico do MA
articulam frentearticulam frente

de combate àde combate à
corrupçãocorrupção

Objetivo inicial é fortalecer e aumentar aObjetivo inicial é fortalecer e aumentar a
eficiência das instituições no combate aeficiência das instituições no combate a
práticas ilegais nas eleições municipaispráticas ilegais nas eleições municipais

de 2020de 2020

POLÍTICAPOLÍTICA

https://atual7.com/noticias/politica/


25/08/2020 18h24min25/08/2020 18h24min

O Tribunal de Justiça,O Tribunal de Justiça,
Tribunal de Contas doTribunal de Contas do
Estado, TribunalEstado, Tribunal
Regional Eleitoral eRegional Eleitoral e
Ministério Público doMinistério Público do
Maranhão decidiramMaranhão decidiram
se unir,se unir,
institucionalmente,institucionalmente,
na formação de umana formação de uma
frente estadual defrente estadual de
combate à corrupção.combate à corrupção.

A reuniãoA reunião
preparatória para opreparatória para o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
ações foi realizada noações foi realizada no
gabinete dogabinete do
desembargadordesembargador
Lourival Serejo,Lourival Serejo,
presidente do TJ-MA,presidente do TJ-MA,
na manhã dessana manhã dessa
segunda-feira 24.segunda-feira 24.
TambémTambém
participaram oparticiparam o
presidente do TRE-presidente do TRE-
MA, desembargadorMA, desembargador
Tyrone Silva; oTyrone Silva; o
procurador-geral daprocurador-geral da
Justiça, EduardoJustiça, Eduardo
Jorge Nicolau; e oJorge Nicolau; e o
conselheiro-conselheiro-
substituto Antoniosubstituto Antonio
Blecaute,Blecaute,
representando o TCErepresentando o TCE
maranhense.maranhense.

De acordo com aDe acordo com a
assessoria do Poderassessoria do Poder
Judiciário, a frenteJudiciário, a frente
tem como objetivotem como objetivo
inicial oinicial o
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fortalecimento e ofortalecimento e o
aumento da eficiênciaaumento da eficiência
das instituições nodas instituições no
combate à práticascombate à práticas
ilegais nas eleiçõesilegais nas eleições
municipais de 2020.municipais de 2020.



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

Ainda sem previsão de uma data definida, oAinda sem previsão de uma data definida, o
retorno às aulas presenciais, na rederetorno às aulas presenciais, na rede
municipal de ensino de São Luís, depende do parecer demunicipal de ensino de São Luís, depende do parecer de
autoridades sanitárias e do Ministério Público do Maranhão. Aautoridades sanitárias e do Ministério Público do Maranhão. A
Semed (Secretaria Municipal de Educação de São Luís) propôsSemed (Secretaria Municipal de Educação de São Luís) propôs

retomada virtual do conteúdo, mas o Sindeducação (Sindicato dosretomada virtual do conteúdo, mas o Sindeducação (Sindicato dos
Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São Luís) contesta e maisProfissionais do Magistério da Rede Municipal de São Luís) contesta e mais
um impasse surge. Enquanto isso, alunos ficam atrasados no conteúdoum impasse surge. Enquanto isso, alunos ficam atrasados no conteúdo
didático em relação às instituições particulares que, além de realizaremdidático em relação às instituições particulares que, além de realizarem
acompanhamento virtual, estão retomando as aulas gradualmente desde oacompanhamento virtual, estão retomando as aulas gradualmente desde o
início de agosto.início de agosto.

A primeira proposta feita pela Semed era de que as aulas retornariam,A primeira proposta feita pela Semed era de que as aulas retornariam,
presencialmente, em setembro. Contudo, após reunião realizada no último diapresencialmente, em setembro. Contudo, após reunião realizada no último dia
21 de agosto, por meio das Promotorias de Educação, a pedido do Sindicato21 de agosto, por meio das Promotorias de Educação, a pedido do Sindicato
dos Professores, com o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa, edos Professores, com o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa, e
membros do conselho Estadual e Municipal de Educação, este retorno émembros do conselho Estadual e Municipal de Educação, este retorno é
incerto por diversas questões, dentre elas, medidas sanitárias a serem adotadasincerto por diversas questões, dentre elas, medidas sanitárias a serem adotadas
e comprovadas pela Semed.e comprovadas pela Semed.

“O plano anteriormente divulgado tem o acompanhamento das Promotorias de“O plano anteriormente divulgado tem o acompanhamento das Promotorias de
Justiça da Educação, que monitoram toda a situação. O sindicato pediu umaJustiça da Educação, que monitoram toda a situação. O sindicato pediu uma
melhor comunicação com a secretaria e a definição de medidas de transição. Amelhor comunicação com a secretaria e a definição de medidas de transição. A
proposta está sob a análise do MP-MA para inclusão de outras providênciasproposta está sob a análise do MP-MA para inclusão de outras providências
que se ajustem à situação”, explica o Ministério Público em nota.que se ajustem à situação”, explica o Ministério Público em nota.

De acordo ainda com o MP-MA, o secretário Moacir Feitosa apresentou aDe acordo ainda com o MP-MA, o secretário Moacir Feitosa apresentou a
proposta de oferta de conteúdo remoto na rede municipal, que começaria aproposta de oferta de conteúdo remoto na rede municipal, que começaria a
partir da última segunda-feira 24, com o auxílio da secretaria para a produçãopartir 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 retornodo conteúdo, com base em material didático do ano letivo, estando o retorno
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presencial sujeito a protocolo sanitário das autoridades de saúde, provandopresencial sujeito a protocolo sanitário das autoridades de saúde, provando
que existe segurança epidemiológica total para essa situação.que existe segurança epidemiológica total para essa situação.

Retorno presencial na rede pública gera diversosRetorno presencial na rede pública gera diversos
questionamentosquestionamentos

Um possível retorno, ainda este ano, em meio à pandemia do novoUm possível retorno, ainda este ano, em meio à pandemia do novo
coronavírus, faz levantar diversos questionamentos quanto à estrutura física ecoronavírus, faz levantar diversos questionamentos quanto à estrutura física e
sanitária dos prédios da rede municipal de ensino de São Luís. Mesmo assanitária dos prédios da rede municipal de ensino de São Luís. Mesmo as
escolas particulares que possuem aparatos físicos bem melhor estruturados,escolas particulares que possuem aparatos físicos bem melhor estruturados,
algumas destas escolas têm suspendido as aulas, devido a casos de Covid-19algumas destas escolas têm suspendido as aulas, devido a casos de Covid-19
entre alunos, em menos de três dias de retorno às atividades presenciais, comoentre 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 públicaé o caso dos colégios Batista e Dom Bosco. Logo, a situação na rede pública
também preocupa alguns especialistas em infectologia. Otambém preocupa alguns especialistas em infectologia. O  Atual7Atual7  conversouconversou
com a médica infectologista, doutora em Medicina Tropical e Saúdecom a médica infectologista, doutora em Medicina Tropical e Saúde
Internacional, pesquisadora e professora associada da UFMA (UniversidadeInternacional, pesquisadora e professora associada da UFMA (Universidade
Federal do Maranhão), Maria Dos Remédios Branco sobre o assunto.Federal do Maranhão), Maria Dos Remédios Branco sobre o assunto.

De antemão, Maria dos Remédios explica que a maioria das crianças éDe antemão, Maria dos Remédios explica que a maioria das crianças é
assintomática, isto é, elas poderiam se contaminar, levar o vírus para casa eassintomática, isto é, elas poderiam se contaminar, levar o vírus para casa e
contaminar pessoas do grupo de risco. Contudo, crianças com menos de 10contaminar pessoas do grupo de risco. Contudo, crianças com menos de 10
anos não têm grande facilidade de transmitir o vírus da Covid-19.anos não têm grande facilidade de transmitir o vírus da Covid-19.



Ainda segundo a médica infectologista, o ambiente escolar é muito controlado,Ainda segundo a médica infectologista, o ambiente escolar é muito controlado,
podendo ser garantidos higiene das mãos, distanciamento, uso de máscaras,podendo ser garantidos higiene das mãos, distanciamento, uso de máscaras,
entre outros protocolos sanitários. Entretanto, no caso das escolas públicas deentre outros protocolos sanitários. Entretanto, no caso das escolas públicas de
São Luís, nem todas oferecem esse ambiente controlado devido à estruturaSão Luís, nem todas oferecem esse ambiente controlado devido à estrutura
física dos prédios.física dos prédios.

“O problema das escolas públicas aqui no Maranhão, inclusive em São Luís, é a“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 de condições físicas sanitárias dos prédios onde as escolas funcionam.
Falta água. Os banheiros são insuficientes e/ou insalubres. As salas sãoFalta água. Os banheiros são insuficientes e/ou insalubres. As salas são
pequenas para a quantidade de alunos. Há casos em que a escola não deveriapequenas para a quantidade de alunos. Há casos em que a escola não deveria
ter autorização para funcionar naquele tipo de prédio, independente da Covid-ter autorização para funcionar naquele tipo de prédio, independente da Covid-
19”, avaliou Maria dos Remédios.19”, avaliou Maria dos Remédios.

Mas, para ela, algo deve ser feito, pois “quando o governo autoriza oMas, para ela, algo deve ser feito, pois “quando o governo autoriza o
funcionamento da escola privada e não autoriza o da pública, aumenta afuncionamento da escola privada e não autoriza o da pública, aumenta a
desigualdade social. Já que os pais voltaram a trabalhar, onde as crianças vãodesigualdade social. Já que os pais voltaram a trabalhar, onde as crianças vão
ficar?”, fica o questionamento feito pela infectologista.ficar?”, fica o questionamento feito pela infectologista.

Nesta questão fica também o complemento feito pelo Sindeducação, afirmandoNesta questão fica também o complemento feito pelo Sindeducação, afirmando
que existem, dentro das 266 escolas da rede municipal, até sete calendáriosque existem, dentro das 266 escolas da rede municipal, até sete calendários
letivos, “fruto das infinitas reformas que não são concluídas pela Prefeitura deletivos, “fruto das infinitas reformas que não são concluídas pela Prefeitura de
São Luís, interdição de prédios pelo Corpo de Bombeiros, falta de professoresSão Luís, interdição de prédios pelo Corpo de Bombeiros, falta de professores
para diversas disciplinas, dentre outros”, tornando o assunto ainda maispara diversas disciplinas, dentre outros”, tornando o assunto ainda mais
complexo.complexo.

Semed sem diálogoSemed sem diálogo

Além do impasse quanto ao retorno presencial, em reunião com MP-MA eAlém do impasse quanto ao retorno presencial, em reunião com MP-MA e
Sindeducação, no dia 21 de agosto, Moacir Feitosa apresentou a proposta deSindeducação, no dia 21 de agosto, Moacir Feitosa apresentou a proposta de
oferta de conteúdo remoto na rede municipal, para ser iniciado desde aoferta 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 emsegunda 24, com o auxílio da pasta para a produção do conteúdo, com base em
material didático do ano letivo. Porém, em nota enviada aomaterial didático do ano letivo. Porém, em nota enviada ao  Atual7Atual7, o sindicato, o sindicato
dos professores informou que a proposta foi feita “sem diálogo”.dos professores informou que a proposta foi feita “sem diálogo”.

“A entidade discorda, visto que a secretaria quer utilizar o método de ensino“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, éremoto como conteúdo oficial para o ano letivo. A proposta do Sindeducação, é
que o ensino remoto deve ser utilizado como suporte, de forma complementar,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 aspara que as crianças e jovens mantenham vínculo com a escola, até que as
aulas presenciais sejam retomadas”, contesta o sindicato.aulas presenciais sejam retomadas”, contesta o sindicato.

Ainda segundo o Sindeducação, as aulas remotas não podem ser o meio oficialAinda segundo o Sindeducação, as aulas remotas não podem ser o meio oficial
de ensino, “pelo fato do alcance limitado, complexidade de sua aferição ede ensino, “pelo fato do alcance limitado, complexidade de sua aferição e
controle, já que grande parte dos estudantes da rede municipal são oriundos decontrole, já que grande parte dos estudantes da rede municipal são oriundos de
famílias em situação de vulnerabilidade social, que não têm acesso a recursosfamílias em situação de vulnerabilidade social, que não têm acesso a recursos
tecnológicos, e mesmo os que têm, terão dificuldades de acompanhar essetecnológicos, e mesmo os que têm, terão dificuldades de acompanhar esse
processo”.processo”.



pp
A proposta do sindicato é de que o ano letivo 2020 seja unificado ao calendárioA proposta do sindicato é de que o ano letivo 2020 seja unificado ao calendário
2021 com o acréscimo de dias letivos, sem comprometimento da hora-2021 com o acréscimo de dias letivos, sem comprometimento da hora-
atividade e dos finais de semana dos professores.atividade e dos finais de semana dos professores.

“É possível, basta a Semed nos ouvir e querer construir o planejamento de“É possível, basta a Semed nos ouvir e querer construir o planejamento de
forma coletiva. Não aceitaremos imposições como essas que deixam de lado aforma coletiva. Não aceitaremos imposições como essas que deixam de lado a
vida e a saúde psicológica e emocional das crianças, adolescentes e dosvida e a saúde psicológica e emocional das crianças, adolescentes e dos
profissionais do magistério diante do contexto da pandemia. Com essa pressãoprofissionais do magistério diante do contexto da pandemia. Com essa pressão
teremos mais casos de doenças e mortes no seio da categoria, por isso dizemosteremos 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 Izabelnão às diretrizes unilaterais da Semed e sim à vida”, pontua a professora Izabel
Cristina, presidente em exercício do Sindeducação.Cristina, presidente em exercício do Sindeducação.

Ainda sobre o plano apresentado pela Semed, no dia 23 de julho, após asAinda sobre o plano apresentado pela Semed, no dia 23 de julho, após as
indicações do Ministério Público e também de outras entidades da áreaindicações do Ministério Público e também de outras entidades da área
educacional, a Prefeitura de São Luís deveria ter apresentado o planoeducacional, a Prefeitura de São Luís deveria ter apresentado o plano
consolidado com as sugestões e indicações até 15 de agosto. Sobre isto e asconsolidado com as sugestões e indicações até 15 de agosto. Sobre isto e as
demais discordâncias do sindicato e perguntado sobre uma data definitiva dedemais discordâncias do sindicato e perguntado sobre uma data definitiva de
retorno às aulas presenciais, a gestão Edivaldo Holanda Júnior (PDT) não seretorno às aulas presenciais, a gestão Edivaldo Holanda Júnior (PDT) não se
manifestou nem retornou a solicitação de esclarecimentos aomanifestou nem retornou a solicitação de esclarecimentos ao  Atual7Atual7, feita, feita
desde a última sexta-feira 21.desde a última sexta-feira 21.

CronologiaCronologia

15 de julho15 de julho: A Câmara Municipal de São Luís realizou sessão extraordinária: A Câmara Municipal de São Luís realizou sessão extraordinária
remota com o secretário Moacir Feitosa, oportunidade na qual anunciou que asremota com o secretário Moacir Feitosa, oportunidade na qual anunciou que as



aulas presenciais na rede municipal de ensino da capitalaulas presenciais na rede municipal de ensino da capital  deveriam serdeveriam ser
retomadas de maneira gradual em setembroretomadas de maneira gradual em setembro. A proposta apresentada previa o. A proposta apresentada previa o
retorno gradual dos cerca de 85 mil estudantes mediante a adoção de medidasretorno gradual dos cerca de 85 mil estudantes mediante a adoção de medidas
sanitárias rígidas, tais como distribuição de kits individuais com máscara,sanitárias rígidas, tais como distribuição de kits individuais com máscara,
disponibilização de álcool em gel em todas as unidades, controle dedisponibilização de álcool em gel em todas as unidades, controle de
temperatura e demarcação de lugares visando o distanciamento.temperatura e demarcação de lugares visando o distanciamento.

23 de julho23 de julho::  Apresentado plano para retorno das aulasApresentado plano para retorno das aulas  na rede pública dena rede pública de
ensino de São Luís aos promotores de justiça de Defesa da Educação, Pauloensino de São Luís aos promotores de justiça de Defesa da Educação, Paulo
Avelar e Luciane Belo, pelo secretário municipal da pasta, Moacir Feitosa.Avelar e Luciane Belo, pelo secretário municipal da pasta, Moacir Feitosa.

15 de agosto15 de agosto::  Prazo estipulado para o Município de São LuísPrazo estipulado para o Município de São Luís  apresentar oapresentar o
plano consolidado com as sugestões e indicações do MP-MA, entidadesplano consolidado com as sugestões e indicações do MP-MA, entidades
educacionais e sanitárias.educacionais e sanitárias.

18 de agosto18 de agosto::  Sancionada, pelo Governo FederalSancionada, pelo Governo Federal, lei que desobriga creches,, lei que desobriga creches,
escolas e instituições de ensino superior a cumprirem, em 2020, o mínimo deescolas 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 dadias 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.Covid-19 e a carga horária não cumprida deverá ser compensada em 2021.

20 de agosto20 de agosto: Estudo da Escola Médica da Universidade Harvard, nos: Estudo da Escola Médica da Universidade Harvard, nos
Estados Unidos, concluiu que asEstados Unidos, concluiu que as  crianças têm papel expressivo na transmissãocrianças têm papel expressivo na transmissão
da doença causada pelo novo coronavírusda doença causada pelo novo coronavírus  e podem chegar a ser maise podem chegar a ser mais
contagiosas do que os adultos. Foi o maior estudo de transmissão de Covid-19contagiosas do que os adultos. Foi o maior estudo de transmissão de Covid-19
já publicado com crianças.já publicado com crianças.

21 de agosto21 de agosto: Realizada reunião solicitada pelo sindicato, com o Ministério: Realizada reunião solicitada pelo sindicato, com o Ministério
Público e a Semed, ocasião em que ficou acordado que a Prefeitura de São LuísPúblico 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 denão vai determinar a retomada presencial das aulas, até que as autoridades de
saúde atestem, por meio de protocolo sanitário, que existe segurançasaúde atestem, por meio de protocolo sanitário, que existe segurança
epidemiológica total para essa situação.epidemiológica total para essa situação.

24 de agosto24 de agosto: Data em que, segundo proposta da Semed, haveria oferta de: Data em que, segundo proposta da Semed, haveria oferta de
conteúdo remoto na rede municipal com o auxílio da secretaria para aconteúdo remoto na rede municipal com o auxílio da secretaria para a
produção do conteúdo, com base em material didático do ano letivo. Aprodução do conteúdo, com base em material didático do ano letivo. A
proposta não foi acordada pelo Sindicato.proposta não foi acordada pelo Sindicato.

Dados da SemedDados da Semed

Segundo pesquisa da própria Semed, informou o Sindeducação em notaSegundo pesquisa da própria Semed, informou o Sindeducação em nota
aoao  Atual7Atual7, com 15.882 pais e responsáveis:, com 15.882 pais e responsáveis:

• 84,3% das famílias entrevistadas possuem “smartphone”, mas apenas 50,2%• 84,3% das famílias entrevistadas possuem “smartphone”, mas apenas 50,2%
tem internet disponível para uso.tem internet disponível para uso.

https://www.camara.slz.br/em-sessao-na-camara-secretario-diz-que-aulas-em-sao-luis-deverao-ser-retomadas-em-setembro/
https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/17033-sao-luis-proposta-de-retorno-das-aulas-na-rede-publica-e-apresentada-ao-mpma
https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/17033-sao-luis-proposta-de-retorno-das-aulas-na-rede-publica-e-apresentada-ao-mpma
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/18/bolsonaro-sanciona-lei-que-libera-escolas-e-universidades-de-cumprir-200-dias-letivos-em-2020.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/08/20/covid-19-criancas-podem-ser-mais-contagiosas-do-que-adultos-diz-harvard


• Mais de 90% dos professores e gestores escolares possuem o aparelho celular,• 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.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• O questionário atingiu 3074 professores, dos mais de 7 mil lotados na Rede
Municipal.Municipal.

• Quase 85% das famílias também responderam que não possuem aparelho• Quase 85% das famílias também responderam que não possuem aparelho
“notebook” em casa.“notebook” em casa.

• Em média, 30% de professores e equipes gestoras também não possuem o• Em média, 30% de professores e equipes gestoras também não possuem o
recurso.recurso.



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

O Senado aprovou nesta terça-feira 25, porO Senado aprovou nesta terça-feira 25, por
unanimidade, a PEC (Proposta de Emenda àunanimidade, a PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) do novo Fundeb (Fundo de Desenvolvimento daConstituição) do novo Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica), que o torna permanente e aumenta aEducação Básica), que o torna permanente e aumenta a
participação do governo federal nas verbas do fundo. A novaparticipação do governo federal nas verbas do fundo. A nova

emenda constitucional será promulgada em sessão solene do Congresso, nestaemenda constitucional será promulgada em sessão solene do Congresso, nesta
quarta-feira 26.quarta-feira 26.

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

ATUAL7ATUAL7
HÁ 9 HORASHÁ 9 HORAS

PUBLICADO PORPUBLICADO POR

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

https://atual7.com/educacao/2020/08/senado-aprova-por-unanimidade-pec-que-torna-fundeb-permanente/
https://atual7.com/educacao/2020/08/senado-aprova-por-unanimidade-pec-que-torna-fundeb-permanente/
https://atual7.com/educacao/


passando para 15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21% em 2025; epassando para 15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21% em 2025; e
23% em 2026.23% em 2026.

O texto ainda altera a forma de distribuição dos recursos da União entre osO texto ainda altera a forma de distribuição dos recursos da União entre os
estados.estados.

Os valores alocados pelo governo federal continuarão a ser distribuídos para osOs valores alocados pelo governo federal continuarão a ser distribuídos para os
entes federativos que não alcançarem o valor anual mínimo aplicado por alunoentes federativos que não alcançarem o valor anual mínimo aplicado por aluno
na educação. Da mesma forma, o Fundo continuará recebendo o equivalente ana educação. Da mesma forma, o Fundo continuará recebendo o equivalente a
20% dos impostos municipais e estaduais e das transferências constitucionais20% dos impostos municipais e estaduais e das transferências constitucionais
de parte dos tributos federais.de parte dos tributos federais.

Os entes federativos deverão usar os recursos do Fundeb exclusivamente emOs entes federativos deverão usar os recursos do Fundeb exclusivamente em
sua atuação prioritária definida na Constituição: os municípios cuidam dasua atuação prioritária definida na Constituição: os municípios cuidam da
educação infantil e do ensino fundamental; e os estados, do ensinoeducação infantil e do ensino fundamental; e os estados, do ensino
fundamental e médio. Assim, o dinheiro não poderá ser aplicado, por exemplo,fundamental e médio. Assim, o dinheiro não poderá ser aplicado, por exemplo,
em universidades, pois o ensino superior é de responsabilidade prioritária doem universidades, pois o ensino superior é de responsabilidade prioritária do
governo federal.governo federal.

Criado em 2007 de forma temporária, em substituição ao Fundef (Fundo deCriado em 2007 de forma temporária, em substituição ao Fundef (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização doManutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério), o Fundeb é uma das principais fontes de financiamento daMagistério), o Fundeb é uma das principais fontes de financiamento da
educação no país.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 

       

— 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.

há 20 horas



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.

https://www.glaucioericeira.com.br/2020/08/operacao-apreende-carros-motos-e-sistema-de-som-no-aracagi/
https://www.glaucioericeira.com.br/2020/08/operacao-apreende-carros-motos-e-sistema-de-som-no-aracagi/


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

https://johncutrim.com.br/poluicao-sonora-operacao-apreende-carros-motos-e-sistema-de-som-no-aracagi/
https://johncutrim.com.br/poluicao-sonora-operacao-apreende-carros-motos-e-sistema-de-som-no-aracagi/
https://i0.wp.com/johncutrim.com.br/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp_Image_2020-08-24_at_10.05.42.jpeg?ssl=1


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

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

por  Aquiles Emir  - 25 de agosto de 2020

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

https://maranhaohoje.com/author/aquiles-emir/
https://maranhaohoje.com/wp-content/uploads/2020/08/Carrodesom.jpg


Equipamentos apreendidos foram

encaminhados para depósito

(MPMA/divulgação)

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)



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.

http://www.blogdomarcial.com/2020/08/operacao-apreende-carros-motos-e.html
https://1.bp.blogspot.com/-YqYe3DAnTZM/X0Qj7DAWz7I/AAAAAAAAdlc/dim7-m2WNc41_zFqPnxN-gFe4LyBZfUDACLcBGAsYHQ/s1040/meio1.jpeg


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.

https://1.bp.blogspot.com/-To-CbU5OWXQ/X0QkGgxfiSI/AAAAAAAAdlg/-VnNC0vegiUiDyi7KQvp6SaJ--AA9E2zQCLcBGAsYHQ/s1152/meio2.jpeg


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)



1

PODER

Prefeito de Imperatriz é
investigado por
irregularidades em
contrato de R$ 10 milhões
25/08/2020 09h41 - Atualizado em 25/08/2020 10h28

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.
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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.
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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”.

https://www.blogdojuracifilho.com.br/2020/08/24/mp-realiza-nova-operacao-no-aracagi-e-apreende-veiculos-por-pratica-de-poluicao-sonora/
https://www.blogdojuracifilho.com.br/2020/08/24/mp-realiza-nova-operacao-no-aracagi-e-apreende-veiculos-por-pratica-de-poluicao-sonora/
https://www.blogdojuracifilho.com.br/author/admin/


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
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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
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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.

http://www.blogdomarcial.com/2020/08/balsas-estado-e-condenado-instalar.html
https://1.bp.blogspot.com/-SSpj-oIpc5s/X0UW0byb_GI/AAAAAAAAdls/97npqvZezCgyiqOxcMciiSgkX1KIv5VxwCLcBGAsYHQ/s800/mpma.png


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 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.

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
Publicado em 25 de agosto de 2020 às 16:15 | Comentar

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.
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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).


	CLIPPING

