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Festa de carnaval continua sem previsão para
realização
Patrícia Cunha

Com a pandemia de Covid-19 ainda em alta no Brasil,
as festas públicas ainda não foram liberadas, para que
não haja propagação do vírus.
Na capital, foliões e amantes de blocos de rua e festas
de carnaval terão que esperar até que a doença esteja
sob controle. Conforme vinha sendo dito pelo Governo
do Estado, não haverá celebração do carnaval 2021 e
nem previsão de data para acontecer posteriormente.
Segundo a Secretaria de Estado da Cultura, em razão
da falta de vacinação em massa contra a Covid-19, o
Governo do Maranhão decidiu não realizar qualquer
evento que gere grandes aglomerações, incluindo o
carnaval. Eventos desse porte só serão retomados
pela gestão estadual quando houver segurança
sanitária e liberação das autoridades de saúde
competentes. "Também não há previsão de nova data
para celebração do carnaval 2021. A definição de um
novo calendário da festividade no Maranhão
dependerá da liberação das autoridades em saúde
pública" , disse a secretaria por meio de nota.
Mas e as festas particulares, estão liberadas?
Conforme disse o governo, a fiscalização de festas
privadas de pré-carnaval que eventualmente
descumpram o decreto estadual n° 36.203, de 30 de
setembro de 2020 - norma que autoriza apenas
eventos com no máximo 150 pessoas - cabe às
prefeituras, à Superintendência de Vigilância Sanitária
(Suvisa) e à Secretaria de Estado da Segurança
Pública (SSP).
Em nota, o Ministério Público do Maranhão, informou
que está planejando uma atuação de forma
coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval, assim como tem feito
desde o início da pandemia.
"Esclarece ainda que evitar a ocorrência de situações
que favoreçam o aumento de casos de Covid-19 no
estado é uma necessidade preeminente. O Ministério
Público do Maranhão ressalta que, nos limites de
suas atribuições, continuará atuando no sentido de
proteger a saúde população maranhense" , disse.
Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/01/festa-de-
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Maranhão tem interesse em aderir ao Pacto
Nacional sobre o Idoso
Em reunião realizada quartafeira, 13, de forma virtual,
entre representantes do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e o
governo do Maranhão, o estado demonstrou ter total
interesse em aderir ao pacto nacional sobre idoso.

pessoa idosa, Laura Aparecida Santos, a
coordenadora-geral do Conselho Nacional dos Direitos
do Idoso (CNDI), Eunice da Silva, e o coordenadorgeral de promoção dos direitos da pessoa idosa,
Renato Gomes

"A pandemia está trazendo tristeza, mas trouxe
também um diagnóstico de ação. Durante o período
nós detectamos a necessidade de, junto com os
estados, iniciar o desafio de lançar o Pacto Nacional
de Implementação da Política de Direitos da Pessoa
Idosa, destaca o secretário nacional de promoção e
defesa dos direitos da pessoa idosa do ministério,
Antonio Costa.

Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/01/15
/

A secretária adjunta de assistência social do
Maranhão, Margareth Cutrim afirmou que a unidade
federativa está com as portas abertas para o pacto. Na
oportunidade, ela enfatizou a importância do trabalho
conjunto entre os governos federal e estaduais.
"Há um vazio, do ponto de vista social, que nós
precisamos preencher. A captação de recursos é uma
estratégia importante para a implementação de
políticas públicas do país, em especial do Maranhão",
observa.
Ações O objetivo do pacto é formalizar as ações
inicialmente com 10 estados das regiões norte, sul,
nordeste e sudeste.
Durante o ano 2020, as unidades federativas foram
detectadas com dificuldades de criação de conselhos
de direitos da pessoa idosa; de fundos municipais do
idoso - para arrecadar recursos oriundos de doações
da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (DIRPF); e de capacitação de conselheiros.
Para superar esses entraves, o ministério firmou
parceria com a Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN) para o treinamento de gestores
estaduais. A UFRN é responsável pela implementação
da metodologia a ser utilizada para sensibilizar os
municípios. A instituição de Ensino Superior também
vai oferecer as atividades de capacitação propostas.
Pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI/MMFDH),
participaram a chefe de gabinete substituta, Cristiane
Lang, a diretora de políticas temáticas dos direitos da
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Sem previsão para realização da festa
Com a pandemia de Covid-19 ainda em alta no Brasil,
as festas públicas ainda não foram liberadas, para que
não haja propagação do vírus.
Na capital, foliões e amantes de blocos de rua e festas
de carnaval terão que esperar até que a doença esteja
sob controle. Conforme vinha sendo dito pelo Governo
do Estado, não haverá celebração do carnaval 2021 e
nem previsão de data para acontecer posteriormente.
Segundo a Secretaria de Estado da Cultura, em razão
da falta de vacinação em massa contra a Covid-19, o
Governo do Maranhão decidiu não
realizar qualquer evento que gere grandes
aglomerações, incluindo o carnaval. Eventos desse
porte só serão retomados pela gestão estadual
quando houver segurança sanitária e liberação das
autoridades de saúde competentes. "Também não há
previsão de nova data para celebração do carnaval
2021. A definição de um novo calendário da
festividade no Maranhão dependerá da liberação das
autoridades em saúde pública", disse a secretaria por
meio de nota.
Mas e as festas particulares, estão liberadas?
Conforme disse o governo, a fiscalização de festas
privadas de pré-carnaval que eventualmente
descumpram o decreto estadual n° 36.203, de 30 de
setembro de 2020 - norma que autoriza apenas
eventos com no máximo 150 pessoas - cabe às
prefeituras, à Superintendência de Vigilância Sanitária
(Suvisa) e à Secretaria de Estado da Segurança
Pública (SSP).
Em nota, o Ministério Público do Maranhão, informou
que está planejando uma atuação de forma
coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval, assim como tem feito
desde o início da pandemia.
"Esclarece ainda que evitar a ocorrência de situações
que favoreçam o aumento de casos de Covid-19 no
estado é uma necessidade preeminente. O Ministério
Público do Maranhão ressalta que, nos limites de
suas atribuições, continuará atuando no sentido de
proteger a saúde população maranhense", disse.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.263.orig.pdf
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