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ESTADO MAIOR

Odeputado estadual Yglésio Moyses (PROS) propôs
ao Ministério Público Estadual, Defensoria Pública
do Maranhão e a Defensoria Pública da União, uma
ação civil pública em desfavor do Município de São
Luís, para que seja obrigado a "revacinar" os idosos
acima de 70 anos de idade que receberam as duas
doses da CoronaVac.

O parlamentar sustenta que a ação toma por base o
número elevado de internações e óbitos de idosos já
vacinados com o imunizante chinês na capital, e um
estudo realizado recentemente pela Vebra Covid-19
(Vaccine Effectiveness in Brazil Against Covid-19),
financiado pela OPAS (Organização Pan-Americana
da Saúde), e que aponta uma eficácia média de
48,9% em idosos acima de 70 anos e de apenas 28%
em pessoas com 80 anos ou mais. A média aceita
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 50%.

Yglésio abriu a polêmica na semana passada após
defender a revacinação dos idosos. Antes disso ele já
havia "recomendado" a população a rejeitar a Sputnik
V, autorizada em caráter excepcional pela Anvisa. O
deputado, que também é médico cirurgião, lançou
dúvidas sobre a eficácia e a segurança da vacina
russa.

A Defensoria Pública já solicitou às secretarias
Estadual e Municipal [São Luís] de Saúde - em
resposta à ação proposta por Yglésio -, os dados
sobre o número de idosos que foram internados em
UTIs e que vieram a óbito em São Luís, mesmo após
terem sido imunizados com a CoronaVac.

Apesar de numerosas críticas já recebidas, Yglésio
não parece nem um pouco intimidado. Ele insiste no
tema e agora pretende discutir a "revacinação" de
idosos nas barras da Justiça.

Vai colar?

Yglésio abriu polêmica na semana passada após
defender a revacinação de idosos

Criticou Yglésio, aliás, utilizou as redes sociais para
cobrar do prefeito Eduardo Braide, explicações acerca,
segundo ele, do atraso nos salários de médicos
nefrologistas do Socorrão I.

Ele também alertou para a escassez da solução
líquida utilizada para a realização de hemodiálise

naquela unidade.

Apesar das críticas, o parlamentar reconheceu o "ritmo
rápido" da campanha de imunização contra a covid na
capital.

Repúdio A direção do Socorrão I emitiu uma nota de
repúdio em desfavor do deputado Yglésio Moyses e
afirmou que não procede a informação de atraso de
salário de médicos daquela unidade.

A gestão também informou que o serviço de nefrologia
é realizado por uma empresa terceirizada "cujo os
pagamentos são realizados por meio de contrato de
prestação de serviços".

"O pagamento deste convênio está sendo realizado de
forma regular, reforçando o compromisso desta gestão
em reduzir  os atrasos nos pagamentos dos
prestadores de serviços do SUS", diz a nota.

Sem previsão Não há data definida ainda para a
chegada do lote da vacina Jassen ao Maranhão. A
expectativa inicial era de que as doses chegariam
ontem.

Em nota encaminhada a O Estado, contudo, o
Ministério da Saúde evitou fixar uma data específica, e
apenas informou que a previsão é de que o lote
chegue ao Brasil ainda esta semana.

Ao todo, o Maranhão deve receber 90 mil doses do
imunizante.

Deste total, 30% vai ser distribuído pelo Governo na
capital. O restante será encaminhado ao interior do
estado.

Mudança I O suplente de deputado estadual Luiz
Henrique "Lula" da Silva vai tomar posse na
Assembleia Legislativa.

Ele substitui o deputado Zé Inácio, vice-líder do
Governo na Casa, que precisou tirar licença para
cuidar da saúde.

Na semana passada, Zé Inácio comunicou o seu
afastamento ao governador Flávio Dino e apresentou
Henrique no Palácio dos Leões como o seu substituto.

Mudança II Na semana passada, o também suplente
de deputado Marcos Caldas (PTB) tomou posse na
Assembleia Legislativa.
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Ele substitui o titular da vaga, deputado Pastor
Cavalcante (PTB), que pediu licença do cargo.

O ato de posse de Marcos Caldas ocorreu durante a
sessão plenária remota presidida pelo deputado
Othelino Neto (PCdoB).

DE OLHO

R$ 253milhões é o valor que o Governo do Maranhão
pretende investir em vacinação com a aquisição das
4,5 milhões de doses da Sputnik V.

Pesar A Diretoria de Comunicação da Assembleia
Legislativa do Maranhão manifestou profundo pesar
pelo falecimento do locutor da Mirante FM Rubinho
Jonnes.

Na nota, Rubinho foi reconhecido como uma das
vozes mais marcantes do rádio maranhense. Ele
comandava os programas "Na Hora do Rush" e
"Coração Brasileiro".

A Assembleia prestou solidariedade à família e amigos
de Rubinho "rogando a Deus o conforto para superar
esse momento de profunda tristeza".

E MAIS

As chuvas fortes que caíram nos últimos dias na
capital realçaram velhos problemas de alagamentos
em ruas e avenidas da cidade.

O Governo do Estado mantém a previsão de retorno
das aulas presenciais na rede estadual de ensino para
o mês de agosto.

Não há previsão para o início da vacinação de
adolescentes a partir de 12 de idade com a vacina
Pfizer, após a autorização da Anvisa.
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22 feminicídios no estado do Maranhão
 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - VIDA - pág.: 09. Ter, 15 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Militar do município de Bom Lugar-MA,
prendeu, no último fim de semana, um acusado pelo
crime de feminicídio cometido na cidade. A vítima foi
Maria Gorete Alves da Silva, 57 anos, que, segundo
informações da polícia, teria sido assassinada a
pauladas no último dia 11.

O motivo: a separação do acusado com a filha da
vítima. O suspeito recebeu voz de prisão e foi
apresentado na Delegacia Regional de Bacabal para
as devidas providências. Com este, somam 22 os
casos de feminicídio no estado, até então.

Dados De acordo com dados da Casa da Mulher
Brasileira, até maio deste ano foram expedidas 1.152
medidas protetivas de urgência, pela 2° Vara de São
Luís; 1.990 Boletins de Ocorrência registrados na
Delegacia da Mulher de São Luís e 17.308
atendimentos dos órgãos que compõem a Casa da
Mulher Brasileira. No caso do número de mulheres
que perderam a vida com os crimes tipificados como
feminicídio, este ano, se comparado com o mesmo
período do ano passado, registrou-se um número
menor.

O contexto de pandemia enfrentado em 2020 foi um
fator de grande impacto no aumento da violência
contra a mulher.

Segundo dados d ivu lgados no re la tór io  da
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão (CEMULHER /TJMA), no
Maranhão, em 2020, foram contabil izados 60
feminicídios, em comparação aos 48 casos de 2019.

No Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública 2020, houve uma diminuição dos registros de
denúncias dos casos de violência doméstica contra a
mulher, tendo em vista a dificuldade de acesso aos
mecanismos de denúncia e rede de proteção no
contexto pandêmico. "Embora a gente se mantenha no
período pandêmico, no ano passado a gente teve mais
restrições de ir e vir, o que fez com que as mulheres
ficassem mais tempo dentro de casa com os
agressores. Uma outra situação foi a questão do
desemprego. As mulheres deixaram de ter razões para
sair  de casa, o que fez com que elas não
conseguissem efetuar as denúncias. O desemprego
atingiu mais as mulheres do que os homens nesse
período, por diversas situações, inclusive pelo fato das
mulheres abrirem mão do emprego para poder cuidar
da saúde da família", disse Susan Lucena, diretora da

Casa da Mulher Brasileira.

De acordo com Susan, o Maranhão também registrou
redução no número de denúncias, mas aumento de
casos de violências e de feminicidio. "A gente está no
sexto mês do ano, então se gente pegar a proporção,
no ano passado nós tivemos 60 feminicídios. Foi o
maior número que o Maranhão já teve, equiparando-
se esse primeiro semestre com o do ano passado, a
gente teve um menor registro de casos", apontou.

Perigo longe de acabar Fatores como desemprego,
uso de álcool e drogas são alguns que contribuem
para os casos de violência doméstica, mas o principal,
é o sentimento de posse. Para proteger e amparar as
mulheres vítimas de violência, desde o ano passado
foram criadas estratégias para possibilitar que elas
pudessem pedir ajuda. "Há outros fatores, mas a
causa vem mesmo do sentimento de propriedade, de
que a mulher pertence àquele homem, e assim, ele
pode fazer o que quiser. E essas situações já
começam a se chamar de espiral, porque o grau de
violência tende a aumentar, a tendência é que ela seja
potencializada. A preocupação com as mulheres
confinadas com companheiros agressores continua. A
campanha Sinal Vermelho cumpriu um papel
importante no ano passado, que foi um ano em que as
pessoas só saiam de casa para ir as farmácias, então
as mulheres podiam de alguma forma pedir ajuda nas
farmácias. A campanha continua ainda neste ano, mas
se fizer uma comparação, ano passado houve um
desempenho maior", disse Susan.

No Maranhão ,  a  CEMULHER promoveu as
campanhas "Sinal Vermelho", "Isolamento Social sem
Violência me representa" e "Condomínio Responsável,
Mulheres Seguras!", com abrangência em todo o
estado.

Além disso, mecanismos como a cr iação do
Departamento de Feminícidio, da Patrulha Maria da
Penha, de casas da Mulher Brasileira no estado,
Delegacia Online, por exemplo, ajudam nessa rede de
enfrentamento.

A subnotificação dos casos de violência contra
mulher é recorrente e também é preocupante. Susan
Lucena diz que somente 10% dos casos de estupro
são denunciados, e que mulheres demoram em média
7 anos para conseguir denunciar casos de violência.
"A forma que a gente tem a fazer para que a mulher
denuncie é criando facilitadores, leis que consigam
proteger cada vez mais as mulheres e potencializando
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os serviços para que a mulher se sinta encorajada,
porque tem a questão de achar que não vai dar em
nada, mas principalmente a questão do medo e da
vergonha que acompanham as mulheres nesses
casos de violências. Vergonhas de as pessoas
julgarem, apontarem, e o medo de que esse agressor
venha a concretizar as ameaças que faz a ela e à
família".

Combate à violência Na semana que passou, a
violência contra a mulher foi tema de reunião entre o
Ministério Público, Polícia Civil e Poder Judiciário.
Foram discutidos os problemas na condução pelas
Delegacias da Mulher de São Luís dos inquéritos
policiais que apuram casos de violência doméstica,
bem como as alternativas para resolvê-los. A reunião
foi coordenada pelos promotores de justiça Sandra
Fagundes Garcia (coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero -
CAOP/Mulher) e Marco Aurélio Ramos Fonseca
(coordenador do CAOP Criminal).

Pautas como a demora na realização de exames
periciais e atribuição às vítimas para proceder a eles; a
grande dificuldade de intimação dos réus pelos
Correios; e ainda a atribuição de as vítimas procurar
as testemunhas e levá-las até a Delegacia, foram
alguns dos assuntos abordados.

A prescrição dos Inquéritos Policiais atinentes à
violência doméstica foi também debatida pelos
promotores de justiça e delegadas presentes. Para os
participantes, a questão esbarra na necessidade de
melhor estruturar as Delegacias Especializadas da
Mulher. Segundo as delegadas, a recepção e o
acolhimento às mulheres vítimas de violência
envolvem si tuações complexas, tais como o
encaminhamento para Casa Abrigo, dificuldade para
encontrar testemunhas, o conhecimento, por parte do
autor, de toda a rotina da vítima.

A pauta do encontro foi encerrada com a discussão
sobre as Medidas Protetivas de Urgência. Foi
ressaltada a necessidade de existirem delegadas
específicas para Medidas Protetivas, tanto no plantão,
quanto no expediente. Algumas delegadas pontuaram
que a mulher costuma afirmar que o homem
descumpriu medida prote-tiva, mas há entraves para
provar esse descumprimento, tais como conseguir
depoimentos de testemunhas e ser disponibilizado
celular da vítima para perícia. Foi aprovado o
encaminhamento dessas situações ao Judiciário,
porque a vítima pode correr risco de vida, com a
demora para ser despachado o pedido de prisão.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.394.orig.pdf
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Deputado apresenta Ação Civil pública
pedindo revacinação de idosos que

receberam CoronaVac
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Com o crescente número de relatos de internação e
óbitos de idosos acima de 70 anos, mesmo
imunizados com a CoronaVac, o deputado estadual
Yglésio Moyses (PROS) iniciou uma movimentação
local para a revacinação desse público. Isso está
sendo feito por meio de uma Ação Civil Pública junto
à Procuradoria Geral do Ministério Público ,
Defensoria Pública do Estado do Maranhão e
Defensoria Pública da União no Maranhão.

Segundo o parlamentar, além dos casos concretos, a
ação é sustentada, principalmente, por um estudo
realizado recentemente pela VEBRA COVID-19
(Vaccine Effectiveness in Brazil Against COVID-19),
financiado pela OPAS (Organização Pan-Americana
da Saúde), revelando que a CoronaVac apresentou
uma eficácia média de 48,9% em idosos acima de 70
anos e de 28% em pessoas com 80 anos ou mais,
bem abaixo da média aceita pela OMS - Organização
Mundial da Saúde, que é de 50%.

A ação afirma que a baixa imunização da CoronaVac
pode estar diretamente ligada aos casos de internação
e óbitos de idosos. Com isso, o público passa a
necessitar de reforço, a exemplo da aplicação de uma
terceira dose com uma vacina cuja eficácia seja
superior à da CoronaVac em idosos, como também
sustenta a ação do parlamentar.

Países que adotaram a CoronaVac para vacinação
em massa enfrentam os problemas da baixa
imunização. O Uruguai, mesmo possuindo cerca de
60% da população imunizada com a vacina, tem uma
média de 16 mortes por milhão, o que é altíssimo,
além da lotação dos leitos exclusivos para a covid-19.
No Brasil, essa média cai para 9 óbitos por milhão.

Além dos idosos, a ação movida pelo parlamentar
pede que os órgãos requeiram também a aplicação de
uma terceira dose nos profissionais da saúde com
mais de 60 anos e em pessoas com comorbidades,
com uma vacina mais eficaz do que a CoronaVac.

A Defensoria Pública, em resposta à solicitação do
parlamentar, solicitou à Secretaria Estadual da Saúde
e à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís dados
sobre o número de idosos que foram internados em

UTIs e que vieram a óbito mesmo após serem
imunizados com a CoronaVac. Os dados solicitados
devem contr ibuir  para anal isar o pedido do
parlamentar e para a tomada de decisões posteriores.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/303/202

10615.pdf
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Josinha Cunha abre licitação de R$ 5,2
milhões para construção de pontes de

madeira em Zé Doca; MP investiga o caso
 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA - NOTÍCIAS. Ter, 15 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A prefeita do município de Zé Doca, Josinha Cunha
(PL) abriu licitação no valor de R$ 5,2 milhões para
realizar a contratação de empresa especializada para
execução de construção de pontes em estrutura de
madeira para município.

De acordo com levantamento da Folha do Maranhão,
o edital da licitação foi publicado no dia 13 de maio, as
empresas interessadas entregarão suas propostas no
próximo dia 16 junho.

Ainda de acordo com o edital, no projeto básico
apresentado, serão realizadas a construção de 28
pontes de madeiras, com os preços variando de R$
143 mil a R$ 296 mil pagos em cada ponte.

Diante deste estranho edital de licitação e do valor
sinalizado, o Ministério Público do Maranhão
através da 1ª Promotoria de Justiça de Zé Doca,
instaurou um inquérito civil para acompanhar essa
tentativa de compra e apurar possíveis irregularidades
realizadas pelo município.

O MP também instaurou outro inquérito civil para
investiga possíveis irregularidades na Concorrência
Públ ica 006/2021, que tem como objet ivo a
contratação e uma empresa para real izar o
gerenciamento e manutenção de iluminação pública,
com valor estimado em R$ 1.300.000,00.

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/06/15/josinha-

cunha-abre-licitacao-de-r-52-milhoes-para-construcao-

de-pontes-de-madeira-em-ze-doca-mp-investiga-o-caso/
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Mulher é condenada a 59 anos de prisão pela
morte dos dois filhos
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Danilo Veras dos Santos e Joelma Pinto da Costa
foram condenados pela morte das crianças (Foto:
Divulgação)

O Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
Atuação no Tribunal do Júri (GAEJ), representado
pelo promotor de Justiça João Malato Neto, atuou no
julgamento que resultou na condenação dos
réus Danilo Veras dos Santos e Joelma Pinto da
Costa a penas de 67 anos e 11 meses de reclusão e
d e  5 9  a n o s  e  d o i s  m e s e s  d e  r e c l u s ã o ,
respectivamente, em regime fechado. O julgamento foi
realizado na comarca de Canto do Buriti-PI, com início
na manhã da última quinta-feira, 10 de junho,
terminando no dia 11.

Os condenados foram levados a julgamento pela
prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo
torpe, com emprego de asfixia, utilizando-se de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outro crime (artigo 121, §2º, I, III, IV e V,
do Código Penal); com as causas de aumento de pena
da prática de crimecontra pessoa menor de 14
anos, na presença física de ascendente da vítima, e
estupro (artigo 213, § 2º, do Código Penal).

No dia 12 de outubro de 2018, por volta das 03h30min,
nas dependências de uma residência situada na
localidade denominada "Bom Lugar", zonar rural do
município de Brejo do Piauí, os acusados, em conluio,
participaram do assassinato de duas crianças.

O promotor de Justiça João Malato Neto ressalta
que o crime causou grande repercussão na sociedade
de Canto do Buriti, tendo sido considerado o mais
bárbaro já cometido na comarca.

Entenda o caso

A pequena Maria Vitória Veras dos Santos, de apenas
5 meses de vida, que estava internada no Hospital
Regional Tibério Nunes, região Sul do Piauí, vítima de
agressões e com sinais de estupro praticados pelo
próprio padrasto na madrugada do sábado, 13 de
outubro de 2018, não resistiu aos ferimentos e foi a
óbito por volta das 12h de segunda-feira (15 de
outubro de 2018).

O irmão dela, identificado apenas como Caio, de 11

anos, também foi morto. Os crimes contra as duas
crianças foram cometidos pelo padrasto delas, Danilo
Vera santos, já preso, e ocorreram no município de
Brejo do Piauí, a 428 km de Teresina.

De acordo com o delegado Yan Brayner, da delegacia
de Canto do Buriti e responsável pelas investigações,
Caio teria flagrado o padrasto molestando a irmã, que
primeiramente ficou com várias lesões e foi levada
para o Hospital Tibério Nunes, onde não resistiu e
morreu. Segundo o delegado, esse pode ter sido o
motivo da morte do menino.

"A mãe foi ouvida pelo delegado Danilo Barroso, de
Floriano, e também a gente entendeu por bem fazer
uma perícia sexológica, pois a mãe declarou que o
padrasto tinha muito ciúme da neném. Foi constatado
vestígios de violência sexual na criança. A mãe, em
depoimento, declarou que o Caio possivelmente teria
visto o padrasto molestando a criança e por isso ele
teria o matado.", disse o delegado, em entrevista para
Rede Meio Norte.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/15/mulher-e-

condenada-a-59-anos-de-prisao-pela-morte-dos-dois-

filhos/
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Condições precárias levam moradores de
Cururupu a pedir nova licitação no serviço

de ferryboat
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Na madrugada do último dia 6, o ferry-boat Cidade de
Pinheiro pegou fogo, quando estava atracado na
Ponta da Espera (Foto: Divulgação)

No dia 9 deste mês, a Associação dos Filhos e Amigos
de Cururupu (Afac) entrou com pedido de nova
licitação de embarcações para transporte aquaviário
nos terminais de Ponta da Espera, em São Luís ; e
Cujupe, em Alcântara. O pedido foi feito à Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), com o objetivo de garantir mais segurança nos
ferryboats .

De acordo com o presidente da Afac, o promotor de
Justiça Paulo Avelar, a associação foi motivada a
realizar o pedido após o incêndio registrado no
ferryboat "Cidade de Pinheiro", na madrugada do dia
6, deste mês, na Ponta da Espera. No momento do
incidente, a embarcação estava atracada e havia sete
tripulantes a bordo.

De acordo com informações de testemunhas, o
incêndio ter ia começado por volta de 1h da
madrugada, e as chamas só foram controladas por
volta das 6h. As causas do incidente seguem em
processo de investigação. A embarcação deve
permanecer parada até que seja concluída essa
vistoria e recuperação.

"Em 2020, tivemos vários incidentes e acidentes com
estas embarcações. Houve o caso, em alto mar, de o
motor parar de funcionar. Existiu ainda problemas de
superlotação. O caso mais recente, o incêndio do dia
6, mostra que há uma tragédia que se anuncia. É
preciso que se tome medidas urgentes, no sentido de
regularizar a situação dos ferryboats. Há apenas uma
empresa que, atualmente, realiza a prestação de
serviços de forma adequada, que é a 'Internacional
Marítima'; a empresa Servi Porto está em situação
precária", declarou Paulo Avelar.

O presidente da Afac disse também que as
embarcações estão velhas e que precisam ser
renovadas. Paulo Avelar informou que uma cópia do
requerimento enviado à MOB foi entregue à
Promotoria do Consumidor. Segundo o promotor de
Justiça, até essa segunda-feira (14), a MOB ainda

não tinha dado nenhum retorno aos pedidos da Afac.

"Porém, fiquei sabendo que algumas providências já
estariam sendo tomadas, como, possivelmente, o
início do processo de licitação, mas nada oficial",
informou Avelar.

No documento entregue à MOB, é mencionado que já
houve sucessivas reuniões entre o Poder Público e
privado, Ministério Público do Consumidor e outros
órgãos de defesa social, para discutir a precariedade
dos ferryboats.

OCORRÊNCIAS de 2020

No dia 25 de janeiro de 2020, uma embarcação ficou à
deriva devido a uma pane elétrica. Nesta situação, a
ferry estava com problemas no leme.

No dia 4 de fevereiro de 2020, uma colisão envolvendo
dois ferryboats foi registrada no terminal Ponta da
Espera, na Baía de São Marcos. O acidente causou
susto e pânico nos passageiros que viajavam nas
embarcações. Ninguém ficou ferido, apenas danos
materiais.

Outra colisão ocorreu em outubro do ano passado,
desta vez a embarcação bateu em alguns pilares de
atracação . O acidente aconteceu logo após a
embarcação zarpar na rampa do Terminal da Ponta da
Espera. O ferryboat fazia viagem de São Luís para o
Cujupe.

AFAC

A Afac foi fundada em 16 de fevereiro de 2009.
Constitui como uma entidade sem fins lucrativos, sem
cunho político ou religioso, de caráter social e cultural
e gestão comunitária composta por ilimitado número
de associados.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/15/condicoes-

precarias-levam-moradores-de-cururupu-a-pedir-nova-

licitacao-no-servico-de-ferryboat/

8

https://jornalpequeno.com.br/2021/06/15/condicoes-precarias-levam-moradores-de-cururupu-a-pedir-nova-licitacao-no-servico-de-ferryboat/
https://jornalpequeno.com.br/2021/06/15/condicoes-precarias-levam-moradores-de-cururupu-a-pedir-nova-licitacao-no-servico-de-ferryboat/
https://jornalpequeno.com.br/2021/06/15/condicoes-precarias-levam-moradores-de-cururupu-a-pedir-nova-licitacao-no-servico-de-ferryboat/


15 homicídios dolosos em 14 dias na Ilha,
aponta SSP
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Ocorreram 15 homicídios dolosos nos primeiros 14
dias deste mês, na Grande Ilha, 60% dos casos
ocasionados por arma de fogo, segundo dados da
Secretaria de Segurança Pública (SSP). A média de
uma morte por dia. Um dos últimos registros ocorreu
na manhã de segunda-feira, 14, no Jardim São
Cristóvão, tendo como vítima Pedro Lucas Guterres de
Araújo.

A polícia informou que a vítima foi abordada, nas
proximidades de sua residência, por dois homens. Ele
levou vários tiros, inclusive na cabeça, e morreu no
local. Os suspeitos fugiram em um veículo Gol branco,
de placas não identificadas.

Policiais militares foram acionados e isolaram a área
até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística
(Icrim) e da equipe da Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP).

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico
Legal (IML), no Bacanga, para ser autopsiado e, logo
após, liberado para os familiares.

Há informações que o crime teria sido motivado por
dívida de drogas e a polícia informou que a vítima
tinha registro criminal por consumo de entorpecentes.

O caso está sendo investigado pela equipe da SHPP,
mas até a tarde de ontem não havia registro de prisão
dos criminosos.

Outros casos Somente no fim de semana ocorreram
três homicídios. Uma das vítimas foi Jakeline de
Oliveira Sousa, de 23 anos. O crime ocorreu no último
sábado, 12, na Vila Samara, área da Estiva. O
delegado da SHPP, Marconi Matos, informou que a
jovem foi decapitada e o corpo abandonado na estrada
de ferro.

Ainda segundo o delegado, os familiares da vítima
contaram para a polícia que Jakeline Sousa era usaria
de álcool e drogas. Na noite de sexta-feira, 11, ela
teria matado a golpes de faca Adail José Carvalho
Filho. Um presidiário de Pedrinhas teria ordenado a
faccionados para assassinarem a jovem.

Marconi Matos contou que ela foi arrastada por mais
de quatro metros e jogada na estrada de ferro. Os
criminosos tentaram amputar as mãos e os braços da

vítima. "A jovem teria sido punida pelos integrantes da
facção criminosa", frisou o delegado.

Também ocorreu na manhã de domingo, 13, o
assassinato de Lean Moraes Pessoa, de 18 anos, na
Vila Cascavel. A polícia informou que a vítima foi
morta a tiros desferidos por homens, não identificados
e está sendo investigada pela equipe da SHPP. A
motivação desse crime não foi revelada pela polícia.

Confronto policial Um homem, identificado como
Cabeça, de 43 anos, morreu no domingo, 13, ao trocar
tiros com policiais militares, na cidade de Vargem
Grande. De acordo com a polícia, Cabeça é suspeito
de ter tomado de assalto uma motocicleta, em
Chapadinha e acabou fugindo em direção a Vargem
Grande.

Os militares ficaram sabendo do caso e foram
recebidos a tiros pelo criminoso. Houve confronto.

Cabeça acabou sendo baleado e morreu a caminho do
hospital de Vargem Grande. Em poder dele, foi
apreendida uma motocicleta e apresentada na
delegacia.
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Moradores de Cururupu pedem nova
licitação no serviço de ferry-boat
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No dia 9 deste mês, a Associação dos Filhos e Amigos
de Cururupu (Afac) entrou com pedido de nova
licitação de embarcações para transporte aquaviário
nos terminais de Ponta da Espera, em São Luís; e
Cujupe, em Alcântara.

O pedido foi feito à Agência Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos (MOB), com o objetivo
degarantirmais segurança nos ferry-boats.

De acordo com o presidente da Afac, o promotor de
Justiça Paulo Avelar, a associação foi motivada a
realizar o pedido após o incêndio registrado no
ferryboat "Cidade de Pinheiro", na madrugada do dia
6, deste mês, na Ponta da Espera. No momento do
incidente, a embarcação estava atracada e havia sete
tripulantes a bordo.

De acordo com informações de testemunhas, o
incêndio ter ia começado por volta de 1h da
madrugada, e as chamas só foram controladas por
volta das 6h.

As causas do incêndio seguem sendo investigadas. A
embarcação deve permanecer parada até que seja
concluída essa vistoria e recuperação.

"Em 2020, tivemos vários incidentes e acidentes com
estas embarcações. Houve o caso, em alto mar, de o
motor parar de funcionar. Existiu ainda problemas de
superlotação. O caso mais recente, o incêndio do dia
6, mostra que há uma tragédia que se anuncia. É
preciso que se tome medidas urgentes, no sentido de
regularizar a situação dos ferry-boats. Há apenas uma
empresa que, atualmente,realiza a prestação de
serviços de forma adequada, que é a 'Internacional
Marítima'; a empresa Servi Porto está em situação
precária", declarou Paulo Avelar. O presidente da Afac
disse também que as embarcações estão velhas, e
que precisam ser renovadas.

Paulo Avelar informou que uma cópia do requerimento
enviado à MOB foi entregue à Promotoria do
Consumidor. Segundo o promotor de Justiça, até
essa segunda-feira (14), a MOB ainda não tinha dado
nenhum retorno aos pedidos da Afac. "Porém, fiquei
sabendo que algumas providências já estariam sendo
tomadas, como, possivelmente, o início do processo
de licitação, mas nada oficial", informou Avelar.

No documento entregue à MOB, é mencionado que já
houve sucessivas reuniões entre o Poder Público e
privado, Ministério Público do Consumidor e outros
órgãos de defesa social, para discutir a precariedade
dos ferryboats.

OCORRÊNCIAS DE 2020 No dia 25 de janeiro de
2020, uma embarcação ficou à deriva devido a uma
pane elétrica. Nesta situação, a embarcação estava
com problemas no leme.

No dia 4 de fevereiro de 2020, uma colisão envolvendo
dois ferry-boats foi registrada no terminal Ponta da
Espera, na Baía de São Marcos. O acidente causou
susto e pânico nos passageiros que viajavam nas
embarcações.

Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.

Outra colisão ocorreu em outubro do ano passado,
desta vez a embarcação bateu em alguns pilares de
atracação. A col isão aconteceu logo após a
embarcação zarpar na rampa do Terminal da Ponta da
Espera. A embarcação fazia viagem de São Luís para
o Cujupe.

AFAC A Afac foi fundada em 16 de fevereiro de 2009.
Constitui como uma entidade sem fins lucrativos, sem
cunho político ou religioso, de caráter social e cultural
e gestão comunitária composta por ilimitado número
de associados.
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Lei da Improbidade Administrativa pode ser
votada nesta terça-feira
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Além da MP 1040/21, pode ir à votação no Plenário
Ulysses Guimarães nesta semana o Projeto de Lei
(PL) 10887/2018, que altera a Lei de Improbidade
Administrativa.

O relator da matéria, deputado Carlos Zarattini (PT-
SP), vem realizando reuniões com alguns partidos
para apresentar seu parecer ainda nesta terça-feira
(15).

O ato de improbidade administrativa é aquele que
implica enriquecimento ilícito ou vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo público. Nos
últimos dez anos, segundo dados do Conselho
Nacional de Justiça, houve no País mais de 18,7 mil
condenações por improbidade administrativa
transitadas em julgado nos tribunais federais e
estaduais.

A proposta tramita na Câmara desde 2018. É
resultado do trabalho de uma Comissão de Juristas,
criada na gestão passada, e coordenada pelo ministro
Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

Logo, o texto atende às posições defendidas pelo
Ministério Público Federal. Durante os trabalhos da
comissão de juristas, a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) apresentou sugestão reivindicando para
si a possibilidade de apresentar ações de improbidade
O PL estabelece que caberá ao Ministério Público
propor ações de improbidade administrativa, assim
como a aprovação de eventuais acordos com os
envolvidos. Já as ações de ressarcimento continuam
de titularidade do ente público lesado.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA O presidente da
Câmara, Arthur Lira, também anunciou que pretende
colocar em votação nesta semana o Projeto de Lei
2633/2020, que trata da regularização fundiária tenha
seu relatório apresentado nesta semana para ser
levado ao Plenário.

O texto estabelece critérios para a regularização
fund iá r i a  de  imóve i s  da  Un ião ,  i nc lu indo
assen tamen tos .

As regras são restritas a áreas ocupadas até julho de
2008 com até seis módulos fiscais - unidade fixada
para cada município pelo Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária (Incra) que varia de 5
a 110 hectares.
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Aumentam casos de violência contra pessoas
idosas no Brasil (Violência doméstica)
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Agência Brasil 15/06/2021 às 07h59

BRASÍLIA - As denúncias de violência contra pessoas
idosas representavam, em 2019, 30% do total de
denúncias de violações de direitos humanos
recebidas pelo canal telefônico Disque 100,
disponibilizado pelo governo federal, o que somava em
torno de 48,5 mil registros. Em 2018, o serviço
recebeu 37,4 mil denúncias de crimes contra idosos.

No fim do ano passado, com o isolamento social
imposto pela pandemia de Covid-19, o número
observado em 2019 aumentou 53%, passando para
77,18 mil denúncias. No primeiro semestre de 2021, o
Disque 100 já registra mais de 33,6 mil casos de
violações de direitos humanos contra o idoso, no
Brasil.

Apesar de o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei
10.741/2003 , garantir direitos às pessoas com idade
igual ou maior que 60 anos, com frequência se tem
notícia de quebra ou não do cumprimento de direitos
básicos, como à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade, à convivência
familiar e comunitária.

O Estatuto do Idoso descreve a violência contra o
idoso como qualquer ação ou omissão, praticada em
local público ou privado, que lhe cause morte, dano ou
sofrimento físico ou psicológico.

Medo ou vergonha

Muitos idosos, porém, não denunciam a violência
sofrida por medo ou por vergonha, uma vez que, na
maioria das vezes, as agressões ocorrem já há
bastante tempo e dentro do próprio domicílio. Por isso,
o número de denúncias feitas por meio do Disque 100
não corresponde inteiramente à verdade - é
subnoti f icado.

A presidente da Câmara de Títulos de Especialização
em Gerontologia, da Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia (SBGG), e professora da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), a assistente social
Naira Dutra Lemos, não vê o Dia Mundial de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa,
que ocor re  ho je  (15) ,  como uma da ta  de
comemoração, mas de alerta. "Acho que é um dia para

a gente pensar sobre o assunto, para dar visibilidade
sobre o tema. Um dia para a gente parar, refletir e
mobilizar nossas forças para pensar sobre isso", disse
Naira à Agência Brasil.

A SBGG lançou a campanha Junho Violeta e espalhou
mensagens para os serviços de assistência social,
atendimento à saúde e universidades, incentivando
alunos, profissionais e idosos a usar o laço roxo. "É
uma mobilização que tem de ser de todos". Naira
defendeu também que os idosos devem ser tratados
com respeito pelos mais jovens, que devem se
conscientizar de que não terão 20 anos para sempre e
envelhecerão do mesmo modo. Para Naira Lemos, o
15 de junho é importante ainda para mostrar à
população que a pandemia revelou um grande número
de casos de violência contra idosos e mulheres no
âmbito familiar.

Uma ação de proteção aos idosos é a Recomendação
46 , do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alertando
os serviços notariais e de registro do Brasil a adotarem
medidas preventivas para coibir a prática de abusos
contra pessoas idosas, especialmente vulneráveis,
durante a pandemia. O objetivo da recomendação,
divulgada em 22 de junho de 2020, era evitar violência
patrimonial ou financeira ao idoso nos casos de
antecipação de herança, movimentação indevida de
contas bancárias, venda de imóveis, tomada ilegal,
mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos e
qualquer outra hipótese relacionada à exploração
inapropriada ou ilegal de recursos financeiros e
patrimoniais sem o devido consentimento do idoso.

Ações

A Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e
Qualidade de Vida (SEMESQV) do Rio de Janeiro
recebe denúncias de violações contra a pessoa idosa
de vários órgãos, entre eles a Ouvidoria da prefeitura
(1746), o Ministério Público, a Defensoria Pública,
Delegacia do Idoso, o Juizado Criminal e outras
ouvidorias. Por meio de uma visita à residência do
idoso, a secretaria verifica a procedência da denúncia
e emite um parecer técnico, disse à Agência Brasil a
assistente social do Núcleo de Assistência de
Promoção e Proteção Social da Secretaria, Sandra
Polo.

Com o envelhecimento da população, muitos
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familiares não sabem como lidar com os seus idosos e
recebem orientação do órgão municipal. "Há situações
que são mais de conflito familiar e vão para a esfera
pública quando se referem ao privado". Quando os
casos precisam de desdobramento, a secretaria faz o
encaminhamento necessário, trabalhando no sentido
de acabar com a violação ou trabalhar numa ótica de
prevenção", firmou Sandra.

No fim do ano, a secretaria traça uma espécie de perfil
da violência. Esse perfil dá aos profissionais condições
de saber quais foram as maiores violações e abusos
praticados contra os idosos. O último balanço, feito em
2019, mostrou que a violência mais comum na capital
fluminense foi a questão da negligência, seguindo-se a
v io lênc ia ps ico lógica e moral ,  que envolve
xingamentos e impedimento de o idoso receber visitas,
abandono, abuso financeiro, com apropriação de um
bem do idoso e, às vezes, até uma forma de
convencimento do idoso de assinar documentação. A
maior parte das pessoas idosas, vítimas de agressões
em 2019, era de mulheres (71%), enquanto os
maiores agressores, por grau de parentesco, eram
filhos (50%) e em 40% dos casos, o idoso residia com
o agressor.

A secretaria tem também projeto de transferência de
renda para idosos em situação de vulnerabilidade
social. "A gente concede um benefício para esses
idosos a fim de ajudar na questão financeira deles e
da famíl ia, para que possam permanecer na
comunidade onde residem, mantendo os vínculos. O
objetivo é evitar maiores agravos.

A secretaria se preocupa também em reconhecer o
potencial e a experiência dessas pessoas. "Porque a
gente sabe que quando se chega a uma faixa etária
mais adiantada, há a questão muito forte da
discriminação. As pessoas com mais de 60 anos foram
as que mais saíram do mercado de trabalho com essa
história da pandemia. Foi o segmento mais afetado no
sentido de contrair da doença. Tem maior risco de
contaminação. Então, você acirra um preconceito que
já existe com relação às pessoas maiores de 60 anos".

Projeto de trabalho

A secretar ia coloca essas pessoas fazendo
acolhimento em hospitais, em visitas guiadas em
museus e bibl iotecas, trabalhando em outros
equipamentos da prefeitura na parte administrativa.
Sandra destacou que, no momento, devido à
pandemia, esse projeto está parado, aguardando a
vacinação do maior número de pessoas para evitar
contágio. Redes sociais de apoio e a questão da
convivência são também trabalhados pela equipe,
para evitar o isolamento e a autonegligência dos
idosos.

Hoje (15), em conjunto com a Secretaria Municipal de
Transportes, a Secretaria de Envelhecimento
Saudável promove ação na Praça Saens Peña, na
Tijuca, zona norte do Rio, para orientar os motoristas
de ônibus e garantir transporte urbano adequado aos
idosos. A iniciativa percorrerá shoppings das zonas
norte e sul da cidade com o mesmo objetivo. Cartazes
serão colocados na prefeitura, enquanto vídeos serão
divulgados nas redes sociais da administração
municipal.

Envelhecimento

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o Brasil mantém a tendência de
envelhecimento da população. Em 2019, os idosos
somavam 32,9 milhões de pessoas, 6 milhões a mais
que as crianças de até 9 anos de idade (26,9 milhões).
Naquele ano, os idosos representavam 15,7% da
população, enquanto as crianças até 9 anos de idade
respondiam por 12,8%.

A primeira vez que o número de idosos superou o de
crianças foi em 2014: 13,5% da população tinham
menos de 9 anos de idade, enquanto 13,6% tinham
mais de 60 anos. A partir daí, a diferença foi se
acentuando. A estimativa do IBGE é que, em 2060, um
em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos de
idade.

O médico Paulo Renzo, da Coordenação de
Emergência Regional (CER) Ilha do Governador, do
Hospital Municipal Evandro Freire, no Rio de Janeiro,
destacou que o isolamento provocado pela pandemia,
além de agravar as violações aos direitos dos
idosos ,  favorece a ocorrência de acidentes
domésticos e o consequente atendimento de fraturas
nos hospitais a essa parcela da população.

Perdas

O confinamento, principalmente em relação aos
idosos, causa impacto direto no aumento de acidentes
domésticos. A nova condição de isolamento social,
sem os devidos cuidados para manter a sanidade
física e mental, contribui muito para isso. Os idosos
deixaram de realizar suas atividades fora de casa e,
consequentemente, perdem condicionamento físico e
mental. Ganham em ansiedade e depressão , explicou
o médico. Entre os casos mais frequentes que chegam
à Emergência do Evandro Freire estão idosos com
fraturas e contusões, em geral ocasionadas por
quedas da própria altura.

Paulo Renzo disse ter percebido também o aumento
de casos de inapetência, depressão e ansiedade
nesses tempos de pandemia, o que fragiliza e até
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pode gerar acidentes. Ele lembrou que o cuidado com
o ambiente onde a pessoa idosa vive é muito
importante. Deve-se eliminar do caminho qualquer
objeto que possa servir de vetor para acidentes., como
tapetes e móveis em excesso.

Renzo observou que a melhor maneira de manter as
pessoas idosas longe das situações de risco é dando
atenção a elas, considerando, porém, todos os
cuidados necessários ao enfrentamento da pandemia.
O médico destacou a necessidade de se reservar um
tempo para ouvir os idosos, porque "eles têm muita
sabedoria, histórias de vida e, certamente, amam
compartilhar e reviver suas memórias .

Leia outras notícias em Imirante.com . Siga, também,
o Imirante no Twitter , Instagram , curta nossa página
no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube
. Envie informações à Redação do Portal por meio do
WhatsApp pelo telefone (98) 99209-2383 .

Mais notícias

Site:

https://imirante.com/brasil/noticias/2021/06/15/aumentam

-casos-de-violencia-contra-pessoas-idosas-no-

brasil.shtml
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Aumentam casos de violência contra pessoas
idosas no Brasil
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BRASÍLIA - As denúncias de violência contra pessoas
idosas representavam, em 2019, 30% do total de
denúncias de violações de direitos humanos
recebidas pelo canal telefônico Disque 100,
disponibilizado pelo governo federal, o que somava em
torno de 48,5 mil registros. Em 2018, o serviço
recebeu 37,4 mil denúncias de crimes contra idosos.

No fim do ano passado, com o isolamento social
imposto pela pandemia de Covid-19, o número
observado em 2019 aumentou 53%, passando para
77,18 mil denúncias. No primeiro semestre de 2021, o
Disque 100 já registra mais de 33,6 mil casos de
violações de direitos humanos contra o idoso, no
Brasil.

Apesar de o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei
10.741/2003 , garantir direitos às pessoas com idade
igual ou maior que 60 anos, com frequência se tem
notícia de quebra ou não do cumprimento de direitos
básicos, como à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade, à convivência
familiar e comunitária.

O Estatuto do Idoso descreve a violência contra o
idoso como qualquer ação ou omissão, praticada em
local público ou privado, que lhe cause morte, dano ou
sofrimento físico ou psicológico.

Medo ou vergonha

Muitos idosos, porém, não denunciam a violência
sofrida por medo ou por vergonha, uma vez que, na
maioria das vezes, as agressões ocorrem já há
bastante tempo e dentro do próprio domicílio. Por isso,
o número de denúncias feitas por meio do Disque 100
não corresponde inteiramente à verdade - é
subnoti f icado.

A presidente da Câmara de Títulos de Especialização
em Gerontologia, da Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia (SBGG), e professora da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), a assistente social
Naira Dutra Lemos, não vê o Dia Mundial de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa,
que ocor re  ho je  (15) ,  como uma da ta  de
comemoração, mas de alerta. "Acho que é um dia para
a gente pensar sobre o assunto, para dar visibilidade
sobre o tema. Um dia para a gente parar, refletir e

mobilizar nossas forças para pensar sobre isso", disse
Naira à Agência Brasil.

A SBGG lançou a campanha Junho Violeta e espalhou
mensagens para os serviços de assistência social,
atendimento à saúde e universidades, incentivando
alunos, profissionais e idosos a usar o laço roxo. "É
uma mobilização que tem de ser de todos". Naira
defendeu também que os idosos devem ser tratados
com respeito pelos mais jovens, que devem se
conscientizar de que não terão 20 anos para sempre e
envelhecerão do mesmo modo. Para Naira Lemos, o
15 de junho é importante ainda para mostrar à
população que a pandemia revelou um grande número
de casos de violência contra idosos e mulheres no
âmbito familiar.

Uma ação de proteção aos idosos é a Recomendação
46 , do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alertando
os serviços notariais e de registro do Brasil a adotarem
medidas preventivas para coibir a prática de abusos
contra pessoas idosas, especialmente vulneráveis,
durante a pandemia. O objetivo da recomendação,
divulgada em 22 de junho de 2020, era evitar violência
patrimonial ou financeira ao idoso nos casos de
antecipação de herança, movimentação indevida de
contas bancárias, venda de imóveis, tomada ilegal,
mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos e
qualquer outra hipótese relacionada à exploração
inapropriada ou ilegal de recursos financeiros e
patrimoniais sem o devido consentimento do idoso.

Ações

A Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e
Qualidade de Vida (SEMESQV) do Rio de Janeiro
recebe denúncias de violações contra a pessoa idosa
de vários órgãos, entre eles a Ouvidoria da prefeitura
(1746), o Ministério Público, a Defensoria Pública,
Delegacia do Idoso, o Juizado Criminal e outras
ouvidorias. Por meio de uma visita à residência do
idoso, a secretaria verifica a procedência da denúncia
e emite um parecer técnico, disse à Agência Brasil a
assistente social do Núcleo de Assistência de
Promoção e Proteção Social da Secretaria, Sandra
Polo.

Com o envelhecimento da população, muitos
familiares não sabem como lidar com os seus idosos e
recebem orientação do órgão municipal. "Há situações
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que são mais de conflito familiar e vão para a esfera
pública quando se referem ao privado". Quando os
casos precisam de desdobramento, a secretaria faz o
encaminhamento necessário, trabalhando no sentido
de acabar com a violação ou trabalhar numa ótica de
prevenção", firmou Sandra.

No fim do ano, a secretaria traça uma espécie de perfil
da violência. Esse perfil dá aos profissionais condições
de saber quais foram as maiores violações e abusos
praticados contra os idosos. O último balanço, feito em
2019, mostrou que a violência mais comum na capital
fluminense foi a questão da negligência, seguindo-se a
v io lênc ia ps ico lógica e moral ,  que envolve
xingamentos e impedimento de o idoso receber visitas,
abandono, abuso financeiro, com apropriação de um
bem do idoso e, às vezes, até uma forma de
convencimento do idoso de assinar documentação. A
maior parte das pessoas idosas, vítimas de agressões
em 2019, era de mulheres (71%), enquanto os
maiores agressores, por grau de parentesco, eram
filhos (50%) e em 40% dos casos, o idoso residia com
o agressor.

A secretaria tem também projeto de transferência de
renda para idosos em situação de vulnerabilidade
social. "A gente concede um benefício para esses
idosos a fim de ajudar na questão financeira deles e
da famíl ia, para que possam permanecer na
comunidade onde residem, mantendo os vínculos. O
objetivo é evitar maiores agravos.

A secretaria se preocupa também em reconhecer o
potencial e a experiência dessas pessoas. "Porque a
gente sabe que quando se chega a uma faixa etária
mais adiantada, há a questão muito forte da
discriminação. As pessoas com mais de 60 anos foram
as que mais saíram do mercado de trabalho com essa
história da pandemia. Foi o segmento mais afetado no
sentido de contrair da doença. Tem maior risco de
contaminação. Então, você acirra um preconceito que
já existe com relação às pessoas maiores de 60 anos".

Projeto de trabalho

A secretar ia coloca essas pessoas fazendo
acolhimento em hospitais, em visitas guiadas em
museus e bibl iotecas, trabalhando em outros
equipamentos da prefeitura na parte administrativa.
Sandra destacou que, no momento, devido à
pandemia, esse projeto está parado, aguardando a
vacinação do maior número de pessoas para evitar
contágio. Redes sociais de apoio e a questão da
convivência são também trabalhados pela equipe,
para evitar o isolamento e a autonegligência dos
idosos.

Hoje (15), em conjunto com a Secretaria Municipal de

Transportes, a Secretaria de Envelhecimento
Saudável promove ação na Praça Saens Peña, na
Tijuca, zona norte do Rio, para orientar os motoristas
de ônibus e garantir transporte urbano adequado aos
idosos. A iniciativa percorrerá shoppings das zonas
norte e sul da cidade com o mesmo objetivo. Cartazes
serão colocados na prefeitura, enquanto vídeos serão
divulgados nas redes sociais da administração
municipal.

Envelhecimento

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o Brasil mantém a tendência de
envelhecimento da população. Em 2019, os idosos
somavam 32,9 milhões de pessoas, 6 milhões a mais
que as crianças de até 9 anos de idade (26,9 milhões).
Naquele ano, os idosos representavam 15,7% da
população, enquanto as crianças até 9 anos de idade
respondiam por 12,8%.

A primeira vez que o número de idosos superou o de
crianças foi em 2014: 13,5% da população tinham
menos de 9 anos de idade, enquanto 13,6% tinham
mais de 60 anos. A partir daí, a diferença foi se
acentuando. A estimativa do IBGE é que, em 2060, um
em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos de
idade.

O médico Paulo Renzo, da Coordenação de
Emergência Regional (CER) Ilha do Governador, do
Hospital Municipal Evandro Freire, no Rio de Janeiro,
destacou que o isolamento provocado pela pandemia,
além de agravar as violações aos direitos dos
idosos ,  favorece a ocorrência de acidentes
domésticos e o consequente atendimento de fraturas
nos hospitais a essa parcela da população.

Perdas

O confinamento, principalmente em relação aos
idosos, causa impacto direto no aumento de acidentes
domésticos. A nova condição de isolamento social,
sem os devidos cuidados para manter a sanidade
física e mental, contribui muito para isso. Os idosos
deixaram de realizar suas atividades fora de casa e,
consequentemente, perdem condicionamento físico e
mental. Ganham em ansiedade e depressão , explicou
o médico. Entre os casos mais frequentes que chegam
à Emergência do Evandro Freire estão idosos com
fraturas e contusões, em geral ocasionadas por
quedas da própria altura.

Paulo Renzo disse ter percebido também o aumento
de casos de inapetência, depressão e ansiedade
nesses tempos de pandemia, o que fragiliza e até
pode gerar acidentes. Ele lembrou que o cuidado com
o ambiente onde a pessoa idosa vive é muito
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importante. Deve-se eliminar do caminho qualquer
objeto que possa servir de vetor para acidentes., como
tapetes e móveis em excesso.

Renzo observou que a melhor maneira de manter as
pessoas idosas longe das situações de risco é dando
atenção a elas, considerando, porém, todos os
cuidados necessários ao enfrentamento da pandemia.
O médico destacou a necessidade de se reservar um
tempo para ouvir os idosos, porque "eles têm muita
sabedoria, histórias de vida e, certamente, amam
compartilhar e reviver suas memórias .
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Yglésio apresenta Ação Popular pedindo
revacinação de idosos que receberam

CoronaVac
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Com o crescente número de relatos de internação e
óbitos de idosos acima de 70 anos, mesmo
imunizados com a CoronaVac. o deputado estadual
Yglésio Moyses (PROS) iniciou uma movimentação
local para a revacinação desse público. Isso está
sendo feito por meio de uma Ação Popular junto ã
Procuradoria Geral do Ministério Público. Defensoria
Pública do Estado do Maranhão e Defensoria Pública
da União no Maranhão.

Segundo o parlamentar, além dos casos concretos, a
ação é sustentada, principalmente. por um estudo
realizado recentemente pela VEBRA COVID-19
(Vaccine Effectiveness in Brazil Against COVID-19),
financiado pela OPAS (Organização Pan-Americana
da Saúde), revelando que a CoronaVac apresentou
uma eficácia média de 48,9% em idosos acima de 70
anos e de 28% em pessoas com 80 anos ou mais,
bem abaixo da média aceita pela OMS - Organização
Mundial da Saúde, que é de 50%.

A ação afirma que a baixa imunização da CoronaVac
pode estar diretamente ligada aos casos de internação
e óbitos de idosos. Com isso, o público passa a
necessitar de reforço, a exemplo da aplicação de uma
terceira dose com uma vacina cuja eficácia seja
superior à da CoronaVac em idosos, como também
sustenta a ação do parlamentar.

Países que adotaram a CoronaVac para vacinação
em massa enfrentam os problemas da baixa
imunização. O Uruguai, mesmo possuindo cerca de
60% da população imunizada com a vacina, tem uma
média de 16 mortes por milhão, o que é altíssimo,
além da lotação dos leitos exclusivos para a covid-19.
No Brasil, essa média cai para 9 óbitos por milhão.

Além dos idosos, a ação movida pelo parlamentar
pede que os órgãos requeiram também a aplicação de
uma terceira dose nos profissionais da saúde com
mais de 60 anos e em pessoas com comorbidades.
com uma vacina mais eficaz do que a CoronaVac.

A Defensoria Pública, em resposta ã solicitação do
parlamentar, solicitou á Secretaria Estadual da Saúde
e á Secretaria Municipal de Saúde de São Luís dados
sobre o número de idosos que foram internados em

UTIs e que vieram a óbito mesmo após serem
imunizados com a CoronaVac. Os dados solicitados
devem contr ibuir  para anal isar o pedido do
parlamentar e para a tomada de decisões posteriores.

Site: https://issuu.pdf-

downloader.com/download.php?documentId=210615015
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Projeto de Lei propõe que condomínios
disponibilizem números de atendimento para

denúncias de violência contra a mulher
 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Ter, 15 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

A Procuradora da Mulher da Câmara Municipal de São
Luís, a vereadora Concita Pinto (PCdoB) apresentou
ao plenário da Casa o Projeto de Lei N° 0160/2021.
onde propõe que condomínios e prédios residenciais
sejam obrigados a afixarem placas ou cartazes
informativos, com o número da Lei Maria da Penha, o
número de telefone da delegacia especializada no
atendimento a mulher e. da Polícia Militar, e Polícia
Civil para denúncias de violência contra a mulher O
texto prevê que o descumprimento da afixação da
placa ou cartaz, nas dimensões e formato estabelecido
pelo projeto, acarretará em advertência, com
notificação dos responsáveis, para regularização no
prazo máximo de 30 dias, além do pagamento de
multa correspondente a dois salários mínimos, no caso
de não regularização dentro do prazo estipulado
Todos os valores arrecadados por meio das multas
aplicadas em função do descumprimento da lei
deverão ser aplicados em programas de campanhas
de prevenção à violência contra a mulher.

"Infelizmente. o lar. que supostamente deveria ser um
local seguro, se manifestou durante o isolamento
social como um potencial izador da violência
doméstica, haja vista o crescimento de casos de
agressões e de Feminicídios. A própria Secretaria de
Segurança Pública do Maranhão revelou o dado de
que a maioria das mulheres, cerca de 58% (cinquenta
e oito por cento) são mortas em suas residências por
armas brancas Por isso, leis como essa são
fundamentais para modificar esses dados", destaca a
vereadora Concita Pinto.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - De acordo com relatório
divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, em 2020. o Brasil teve mais de
105 mil denúncias de violência contra a mulher. Com
os casos que sequer chegam a ser notificados às
delegacias. este número pode ser ainda maior. O
documento revela que cerca de 30% das denúncias
realizadas no "disque 100" e no "ligue 180', são
relativos exclusivamente á violência doméstica.

No Maranhão, no primeiro semestre de 2020, somente
a Defensoria Pública registrou, em média, 300
atendimentos mensais de casos de violência contra a
mulher. Para mais, o estado. lamentavelmente, lidera

o aumento do número de casos de Feminicídios na
região Nordeste. Apenas nos meses de março e abril
dos anos de 2019 e 2020. houve um aumento de
133.33% de assassinato de mulheres Segundo o
Departamento de Feminicídios da Superintendência de
Homicídio e Proteção a Pessoas do Estado do
Maranhão (SHPP-MA). com o advento da pandemia,
os números cresceram ainda mais.

ENUNCIE - A Central de Atendimento à Mulher - Ligue
180 presta uma escuta e acolhida qualificada ás
mulheres em situação de violência. O serviço registra
e encaminha denúncias de violência contra a mulher
aos órgão competentes, bem como reclamações,
sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos
serviços de atendimento. A denúncia é anônima e
gratuita, disponível 24 horas, em todo o pais. Além do
número de telefone 180. é possível realizar denúncias
de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos
Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de
Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da
Famíl ia e dos Direitos Humanos  (MMFDH).
responsável pelo serviço No site está disponível o
atendimento por Chat e com acessibilidade para a
Língua Brasileira de Sinais (Libras).
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