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"Aulas poderão retornar antes da imunização
de crianças e adolescentes"
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em
São Luís, e a aplicação da segunda dose nos
profissionais de educação, o retorno das aulas
presenciais da rede municipal está previsto para o
segundo semestre de 2021. Ainda sem data definida,
a Prefeitura de São Luís tem planejado protocolos de
segurança adaptações na estrutura das escolas, para
que o retorno possa ocorrer de forma segura.
Sobre esse planejamento, O Estado conversou com o
secretário municipal de Educação, Marco Moura.
Confira a seguir.
Quais protocolos estão sendo pensados para o retorno
das aulas presenciais?
Um amplo e consistente protocolo de saúde nas
escolas está sendo desenvolvido pela Semed com a
participação da Vigilância Epidemiológica de São Luís
(SVES). O documento possui a ciência e a
colaboração das Promotorias de Educação (Ministério
Público), do Conselho Municipal de Educação (CME),
do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede
Municipal de São Luís (SindEducação) e de
representantes das famílias dos alunos.
Como será esse retorno gradual?
São Luís é a capital brasileira com a vacinação mais
avançada em todo o Brasil e foi a primeira capital do
Nordeste a vacinar os profissionais da educação,
dando a condição principal para o retorno das aulas
presenciais. Além da vacinação, outros critérios foram
estabelecidos pela Semed para que haja o retorno das
aulas presenciais nas escolas: condições físicas
adequadas, protocolo de saúde na escola,
acolhimento emocional das equipes e da família,
quadro suficiente de professores e profissionais da
educação, mobiliário e equipamentos necessários e a
conectividade da escola.
O retorno será feito de maneira gradativa, um primeiro
grupo de escolas está sendo preparado com todos os
critérios para que possamos iniciar com segurança
para a comunidade escolar. A partir de então, a
Semed seguirá com o trabalho em novos grupos,
dando condições para novas escolas, até reativar as
aulas presenciais em toda a rede de ensino de forma
segura.

Caso a imunização de crianças e adolescentes não
seja autorizada pelo Ministério da Saúde, será
possível ainda o retorno gradual para as salas de
aula?
O protocolo de saúde que será implementado em toda
a rede de ensino, somado à vacinação dos
profissionais da educação e a testagem da
comunidade escolar, que será feita no momento do
retorno, já garantem a segurança para o retorno das
aulas presenciais nas escolas que estiverem com as
condições necessárias. A imunização das crianças e
adolescentes será mais uma medida de reforço que a
Prefeitura de São Luís está buscando aprovar junto ao
Ministério da Saúde.
Quais mudanças estruturais estão sendo feitas para
receber esses alunos?
A Prefeitura de São Luís, por meio do Programa
Escola Nova, está dando todas as condições físicas,
pedagógicas e sanitárias necessárias para as escolas.
Todas as escolas terão na entrada uma estação de
lavagem das mãos e pontos de álcool em gel
distribuídos em toda a escola para a proteção de
todos. O distanciamento social necessário e o uso de
máscaras serão respeitados e teremos em todos os
ambientes informativos de cuidado e prevenção contra
a Covid-19. Importante destacar que as equipes de
profissionais das escolas, assim como as famílias,
passarão por momentos de acolhimento emocional e
também de formação para o protocolo de saúde na
escola, tudo com total segurança.
Durante o período de aulas remotas, como foi o
desempenho dos estudantes? Foi percebida alguma
dificuldade?
O ensino remoto foi a solução que o mundo inteiro
implementou para que a educação não parasse
durante a pandemia, mas não é o modelo ideal e, por
isso, o Município está buscando retornar com as aulas
presenciais de forma segura. Neste ano, a educação
de São Luís implantou o Google For Education para
toda a rede de ensino e realizou a formação de mais
de 2700 profissionais da educação para o uso da
plataforma. Além disso, as aulas tiverem o suporte de
atividades impressas entregues aos alunos.
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A Semed está trabalhando para que haja melhoria
considerável no ensino-aprendizagem para o segundo
semestre, através do modelo híbrido, com aulas
presenciais e ensino remoto.
Houve dados de evasão escolar durante a pandemia?
Hoje temos 85.383 alunos matriculados na nossa rede
municipal de ensino, um número equivalente ao do
ano passado, ou seja, sem perdas de alunos
matriculados, uma conquista para nós diante da
situação atual. As ações de Busca Ativa, em parceria
com a Unicef e outras entidades, e o esforço e
dedicação das equipes da Semed e de toda a rede de
ensino, foram fundamentais para que a Semed possa
superar o déficit que chegou a cerca de 20% após o
período de matrículas, em fevereiro deste ano.
Além do possível retorno das aulas presenciais, como
será trabalhada a educação a distância no próximo
semestre?
O objetivo é realizar o retorno das aulas presenciais
de forma segura e gradual para as escolas com
condições adequadas e dar mais estrutura para as que
continuarem no ensino remoto. Também como
medida, a Semed fará a entrega de chips para os
professores e promoverá novas formações para as
equipes de educação, elevando o nível de
conhecimento da plataforma de ensino, melhorando o
seu uso.
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Violência nas Universidades é tema de curso
na ESMP
André Soares

O Ministério Público do Maranhão, por meio de sua
Escola Superior (ESMP), em parceria com o Centro de
Apoio Operacional da Educação e a Universidade de
Barcelona, realizou na manhã da última terça-feira, 6,
de forma virtual, o curso "Violência nas
Universidades".
A atividade foi transmitida pelo canal do YouTube da
ESMP.

atividade inicia uma série de debates, pensados e
construídos, a partir de uma articulação do Centro de
Apoio da Escola Superior com entidades parceiras,
como a Fundação Sousândrade, dentre outras. "Os
nossos esforços visam superar o grave momento que
vivemos e auxiliar o desenvolvimento da educação em
nosso país", completou
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/320/202
10708.pdf

Apresentou a palestra do curso o professor Guillem
Homet da Universidade de Barcelona.
O foco da atividade foi a segurança e a garantia de
direitos diante da crescente escalada da violência na
sociedade. Múltiplos temas relativos ao fenômeno da
violência em seus diversos aspectos e a tentativa de
superá-la foram colocados em pauta no âmbito
acadêmico.
O palestrante iniciou a sua exposição fazendo a
distinção entre a agressividade animal e a violência
humana: "Os animais não são violentos, são
agressivos e o são por razões instintivas, para
assegurar alimentação, territórios, garantir sua
segurança, de suas fêmeas e proles. O homem, por
sua vez, é mais complicado que isso. Elaborou a
agressividade a transformando em violência, e a
emprega, não por necessidades primárias, mas sim,
por razões mais elaboradas, a serviço de suas
necessidades mais complexas, como ser diminuído,
por desejo de tomar algo de outrem, ou ainda, por
necessidade de poder", afirmou.
DADOS Durante a apresentação do curso, a diretora
da ESMP, promotora de justiça Karla Adriana Holanda
Farias Vieira, lamentou os dados apresentados pela
imprensa, que apontam a inexistência em 60% das
universidades, numa amostragem de 100, de um
protocolo de prevenção em casos de assédio e
violência sexual, muito menos de proteção às vítimas
ou de punição aos agressores. "Pelo prisma da
violência de gênero, as universidades ainda se
apresentam como espaços de perpetuação de uma
doutrina machista e misógina", frisou.
O coordenador do CAOp-Educação, promotor de
justiça Eduardo Borges Oliveira, afirmou que a
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"Universidades são espaços de perpetuação
machista e misógina", afirma promotora
Guillem Homet ministrou o curso (Foto: Reprodução)
"Pelo prisma da violência de gênero, as universidades
ainda se apresentam como espaços de perpetuação
de uma doutrina machista e misógina". A afirmação é
da promotora de justiça Karla Adriana Holanda Farias
Vieira, que participou do curso "Violência nas
Universidades", promovido pelo Ministério Público do
Maranhão, por meio de sua Escola Superior (ESMP),
em parceria com o Centro de Apoio Operacional da
Educação e a Universidade de Barcelona. O evento foi
realizado na última terça-feira, 6, de forma virtual, e
transmitida pelo canal do YouTube da ESMP.

nossos esforços visam superar o grave momento que
vivemos e auxiliar o desenvolvimento da educação em
nosso país", completou.
Site:
https://jornalpequeno.com.br/2021/07/08/universidadessao-espacos-de-perpetuacao-machista-e-misoginaafirma-promotora/

A promotora lamentou os dados apresentados pela
imprensa, que apontam a inexistência em 60% das
universidades, numa amostragem de 100, de um
protocolo de prevenção em casos de assédio e
violência sexual, muito menos de proteção às vítimas
ou de punição aos agressores.
A palestra do curso foi apresentada pelo professor
Guillem Homet da Universidade de Barcelona. O foco
da atividade foi a segurança e a garantia de direitos
diante da crescente escalada da violência na
sociedade. Múltiplos temas relativos ao fenômeno da
violência em seus diversos aspectos e a tentativa de
superá-la foram colocados em pauta no âmbito
acadêmico.
O palestrante iniciou a sua exposição fazendo a
distinção entre a agressividade animal e a violência
humana: "Os animais não são violentos, são
agressivos e o são por razões instintivas, para
assegurar alimentação, territórios, garantir sua
segurança, de suas fêmeas e proles. O homem, por
sua vez, é mais complicado que isso. Elaborou a
agressividade a transformando em violência, e a
emprega, não por necessidades primárias, mas sim,
por razões mais elaboradas, a serviço de suas
necessidades mais complexas, como ser diminuído,
por desejo de tomar algo de outrem, ou ainda, por
necessidade de poder", afirmou.
O coordenador do CAOp-Educação, promotor de
justiça Eduardo Borges Oliveira, afirmou que a
atividade inicia uma série de debates, pensados e
construídos, a partir de uma articulação do Centro de
Apoio da Escola Superior com entidades parceiras,
como a Fundação Sousândrade, dentre outras. "Os
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Combate à corrupção - BASTIDORES
CORIOLANO FILHO

Lançado no Maranhão no último dia 15, o Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção começou a
receber adesões de gestores públicos de várias
regiões do estado. A previsão é de que todas as 609
organizações públicas presentes no estado, das
esferas federal, estadual e municipal e dos três
poderes se juntem ao programa. O PNPC é voltado a
todos os gestores das organizações públicas (das três
esferas de governo e dos três poderes em todos os
estados da federação) e tem o objetivo de reduzir os
níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares
similares aos de países desenvolvidos. No Maranhão,
a Rede de controle da Gestão Pública do Maranhão
coordena as ações do Programa, além de também
participar como respondente por meio de seus
componentes. Fazem parte da Rede de Controle o
Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA),
Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), a Secretaria
de Estado da Transparência e Controle (STC-MA), a
Controladoria-Geral do Município de São Luís (CGMSLZ), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a
Controladoria-Geral da União (CGU), entre outros. O
programa será operacionalizado com o auxílio de uma
plataforma online denominada e-Prevenção, por meio
da qual cada gestor deverá avaliar sua instituição. A
partir desse diagnóstico, será sugerido plano de ação
específico, que apresentará propostas adequadas à
entidade. O programa oferece, ainda, treinamentos,
modelos e parcerias com órgãos e entidades públicas
e privadas para implantação de mecanismos de
combate à corrupção.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/320/202
10708.pdf
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Assaltos têm tirado o sossego e causado
prejuízos a comerciantes e moradores na
Vila Maranhão, em São Luís
Restaurantes e caminhoneiros, além de empresas,
estão sendo alvos de constantes assaltos, na região
da Vila Maranhão (Foto: Gilson Ferreira)
Donos de restaurantes instalados às margens da BR135, ou em ruas adjacentes, na região da Vila
Maranhão , em São Luís , dizem não suportar mais a
onda de assaltos registrada nos últimos meses. Com
receio de possíveis represálias, os proprietários e
funcionários dos estabelecimentos pediram para que
seus nomes e dos locais não fossem divulgados.
Porém, contaram que nos meses de abril, maio e
junho, a quantidade desta prática de crime foi
recordista naquela área.
Na semana passada, quatro restaurantes teriam sido
alvos de assaltantes, sendo que os clientes também
tiveram seus pertences roubados. O crime também
estaria sendo praticado contra caminhoneiros, e uma
empresa de fertilizantes também teria sido assaltada
há dois meses.
"Estamos vivendo momentos de terror. Meu
restaurante foi assaltado na semana passada, não
levaram nada do estabelecimento, mas celulares,
dinheiro, bolsas e carteiras com documentos dos
clientes. Os suspeitos chegam a qualquer hora, porém
é comum no horário do almoço e do jantar, quando há
maior movimentação, e o 'lucro' com o assalto pode
ser grande", contou um empresário, ao informar que
do dia 28 de junho até domingo (4), houve o registro
de quatro assaltos.
O dono de um restaurante informou ao Jornal
Pequeno que seu estabelecimento sofreu dois
assaltos, no intervalo de quase 15 dias, entre a última
semana de junho e a primeira de julho deste ano.
Na primeira ocasião, eram dois suspeitos em uma
motocicleta. Na segunda, quatro assaltantes com um
revólver 38 e uma pistola 22. Eles estavam em um
carro roubado de um cliente, durante assalto que
tinham feito minutos antes, em outro restaurante, que
fica próximo à BR-135, na Vila Maranhão.
"Depois que houve estes dois assaltos, passou no
jornal televisivo que a polícia encontrou, em um

residencial do programa Minha Casa, Minha Vida,
construído aqui na Vila Maranhão, um morador com
vários celulares. Não sabemos se estes celulares são
de clientes, nos assaltos aos restaurantes. Mas,
acreditamos que sim", informou o empresário.
Este mesmo empresário disse que investirá em
câmeras de videomonitoramento, mas para ele a
melhor solução são mais rondas policiais na região,
onde os restaurantes estão instalados, todos rentes ou
em ruas próximas à rodovia federal, que dá acesso ao
Porto do Itaqui e a empresa Vale. No lado da BR-135,
no sentido Anjo da Guarda, há dois restaurantes
próximos à pista. Um deles existe há seis anos, e já
sofreu um assalto. No outro, as ações criminosas
seriam constantes, praticamente todos os meses.
Sócios e funcionários de um desses restaurantes
disseram ao JP que na única vez que houve um
assalto, nos seis anos de funcionamento do
estabelecimento, os criminosos chegaram no horário
do almoço, roubaram tanto o local quanto as pessoas
que estavam almoçando.
"Apenas de um cliente, foram roubados R$ 25 mil e o
cordão de ouro avaliado em R$ 5 mil. Este cliente é
dono de empresa, ele estava almoçando com seus
funcionários. A polícia foi chamada, mas não sabemos
se os suspeitos foram encontrados, e se os pertences
dos clientes devolvidos, pelo menos nós não tivemos a
recuperação do que foi levado pelos assaltantes",
disseram os proprietários do estabelecimento.
Os empresários contaram que os assaltantes
costumam realizar o crime em motocicletas, carros, e
até mesmo a pé, sendo que nesta última forma, eles
fogem para terrenos desocupados e repletos de mato,
que dão acesso ao residencial do Minha Casa, Minha
Vida.
Os donos de restaurantes disseram ainda que os
caminhoneiros são constantemente assaltados, e que
em maio deste ano uma empresa de fertilizante foi
assaltada.
"Quatro suspeitos invadiram a empresa e fizeram os
funcionários de reféns, um deles teria sido agredido
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fisicamente", informou um empresário da Vila
Maranhão.
O que diz a SSP-MA
A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão
(SSP-MA) informou que os bairros Vila Maranhão,
Maracanã e áreas adjacentes são diariamente alvo de
trabalhos preventivos e ostensivos, desenvolvidos
pelas equipes do 1º e 21º BPMs.
A atuação das forças de segurança durante os
patrulhamentos é focada na abordagem e revista a
veículos e pedestres em atitude suspeita.
"Além disso, diuturnamente são montadas barreiras de
segurança em pontos estratégicos da rodovia BR-135
e de acesso aos bairros daquela região, com objetivo
de coibir ações criminosas. Ressalta-se que, ao
realizar checagem na Delegacia do Maracanã, a
delegacia de referência ao bairro Vila Maranhão, foi
constatado que não há registro de Boletins de
Ocorrência destas naturezas. Portanto, a SSP reitera
que, eventuais ações criminosas devem ser
registradas na delegacia mais próxima, neste caso o
12° DP, para que a mancha criminal possa ser traçada
e áreas com vulnerabilidade, tenham reforço policial e
outras ações estratégicas de segurança", diz a nota
enviada pela SSP.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/08/assaltostem-tirado-o-sossego-e-causado-prejuizos-acomerciantes-e-moradores-na-vila-maranhao-em-saoluis/
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Aulas poderão retornar antes da imunização
de crianças e adolescentes (Cidades |
Entrevista)
Bárbara Lauria / O Estado

São Luís - Com o avanço da vacinação contra a
Covid-19 em São Luís, e a aplicação da segunda
dose nos profissionais de educação, o retorno das
aulas presenciais da rede municipal está previsto para
o segundo semestre de 2021. Ainda sem data
definida, a Prefeitura de São Luís tem planejado
protocolos de segurança adaptações na estrutura das
escolas, para que o retorno possa ocorrer de forma
segura. Sobre esse planejamento, O Estado
conversou com o secretário municipal de Educação,
Marco Moura. Confira a seguir.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/08/aula
s-poderao-retornar-antes-da-imunizacao-de-criancas-eadolescentes/
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Governo do Estado firma convênio com 30
escolas comunitárias de São Luís
Para assegurar a realização das atividades escolares
com apoio de políticas públicas às escolas
comunitárias, primando pela qualidade do ensino e
acesso à educação, o Governo do Estado firmou, na
tarde de terça-feira (6), no auditório do Colégio Militar
Tiradentes, acordo de cooperação com 30 instituições
sem fins lucrativos localizadas em São Luís.
"Essa ação só foi possível graças à vontade política do
governador Flávio Dino, que autorizou essa
pactuação. Todos sabem que as escolas comunitárias
trabalham com a educação infantil e o fundamental
que, a rigor, não é responsabilidade do Governo, mas
o Estado está assumindo, a partir de agora, as contas
de energia e água e esgoto dessas escolas", afirmou o
secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão.
Felipe Camarão anunciou que o Governo do
Maranhão está de portas abertas para continuar
ajudando e para novas parcerias. "Sobretudo, nesse
momento em que há um esforço da Seduc para o
retorno híbrido das escolas, com o avanço da
vacinação e a elaboração dos protocolos sanitários
para essa retomada. Haverá uma preparação física, e
também um acolhimento da comunidade escolar. É
por isso também que estamos ajudando as escolas
comunitárias".
"Esse momento é um divisor de águas para todos nós.
Não poderíamos deixar de agradecer a Deus por essa
oportunidade, diante de todo o contexto difícil que
estamos vivendo. Essa parceria vem coroar o nosso
trabalho que transforma a vida de tantas crianças
dentro das nossas escolas comunitárias, que atendem
também pessoas em situações de vulnerabilidade",
ressaltou Kelma Querlene, gestora do Centro
Comunitário Ayrton Senna, localizado no bairro Vila
Palmeira, representando todas as escolas
comunitárias.

Concita Pinto, Andrei Monteiro, Thyago Freitas e os
co-vereadores do Coletivo Nós; suplentes de
vereadores da capital, além de lideranças comunitárias
de diversos bairros.
A vereadora Concita Pinto destacou a importância do
acordo de cooperação com as escolas. "As escolas
comunitárias fazem um papel muito importante dentro
da comunidade. Elas desenvolvem um papel muito
importante. Parabéns a todos que estão à frente das
escolas por esse momento", apontou.
Roseane Cardoso, do Instituto Educacional
Coroadinho, também ressaltou a importância do
convênio para fortalecer a escola. "A maioria das
vezes a gente fica com débitos, e essa ajuda do
Governo vai nos ajudar bastante", revelou. A escola
comunitária de dona Roseane beneficia diretamente
mais de 200 alunos.
"É um ponto muito positivo esse apoio, principalmente
diante da situação que a gente passa nesse momento
de pandemia. Então, 'pra' gente, é muito valiosa essa
parceria", observou Rosalina Lobato Sá, da instituição
Grêmio Cultural Recretivo Anjo da Guarda, que atende
cerca de 170 crianças da região.
O acordo de cooperação tem vigência de 12 meses,
podendo ser prorrogado. Durante a solenidade de
assinatura do acordo de cooperação, as 30 instituições
receberam, também, um certificado conferindo que
estão aptas a firmarem convênio com o Estado.
Site: https://omaranhense.com/governo-do-estado-firmaconvenio-com-30-escolas-comunitarias-de-sao-luis/

.
Kelma Querlene afirmou que o secretário Felipe
Camarão prontamente atendeu ao pleito das escolas
comunitárias, firmando essa parceria. "Isso mostra a
grande diferença que vem fazendo à frente da
Secretaria de Educação do Maranhão. Espero que
nossa parceria seja duradoura".
Participaram do ato os vereadores Antônio Garcês,
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Zé Carlos pede ao MP para intervir sobre
fechamento de escolas
PÁG.3
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PGJ participa de reunião do CNPG que
discutiu projetos de lei com impactos sobre a
atuação do MP - ATOS, FATOS E
BARATOS
DRPETTA@GMAIL.COM | WWW.JORNALPEQUENO.CO

O procurador-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo
Nicolau, participou de reunião extraordinária do
Conselho Nacional dos ProcuradoresGerais de Justiça
do Ministério Público dos Estados e da União
(CNPG), realizada na última terça-feira, 6, em Brasília,
para debater os projetos de lei - em andamento no
Congresso Nacional - e os impactos sobre a atuação
do MP brasileiro na defesa dos direitos coletivos.

trabalhávamos principalmente por amor à causa e
fizemos uma grande mobilização junto aos
congressistas, ampliando o Ministério Público"

Promovido de forma virtual e presencial, o encontro
teve como base a sede do Ministério Público Militar.
Conduzida pela presidente da entidade, a
procuradorageral de justiça do Ministério Público do
Amapá (MPAP), Ivana Cei, a reunião contou com a
participação de chefes dos MPs estaduais, além do
PGJ Militar, Antônio Pereira Duarte, do presidente da
Associação Nacional dos Membros do MP (Conamp),
Manoel Murrieta, e o do procurador-geral da República
(PGR), em exercício, Humberto Jacques.
O PGR atualizou os procuradores-gerais do diálogo
aberto junto ao Congresso, visando ampliar o debate
sobre temas como as alterações na Lei de
Improbidade Administrativa, mudanças no Código
de Processo Penal (CPP); reforma administrativa;
recomposição do Conselho Nacional do MP (CNMP),
dentre outras iniciativas legislativas que impactam na
atuação institucional.
No encontro, o procurador-geral de justiça do MPMA,
Eduardo Nicolau, ressaltou a necessidade de união
dos membros da instituição em torno de uma causa
comum nesse momento em que algumas de suas
atribuições estão ameaçadas.
Para exemplificar a sua posição, o chefe do MPMA
lembrou do passado, especialmente dos trabalhos que
resultaram na Constituição de 1988, quando o
Ministério Público foi fortalecido, recebendo a
incumbência de defender os direitos difusos e
coletivos da sociedade. "Naquele tempo,
4
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Zé Carlos pede ao Ministério Público para
intervir sobre fechamento de escolas do
campo
Está em análise na Câmara dos Deputados um projeto
de autoria do deputado federal Zé Carlos (PT-MA),
que altera dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) e exige manifestação prévia
do Ministério Público ao analisar o impacto da ação,
a manifestação da comunidade escolar e
representante do Ministério Público local (promotor
ou promotora), bem como as justificativas concebidas
pela Secretaria de Educação para o fechamento de
escolas sendo de carácter definitivo ou de prazo
superior a um mês.

Ele acrescentou que "tão grave quanto o próprio
fechamento das escolas do campo em si, é o fato de
que esses fechamentos afetam, com maior
intensidade, os municípios mais pobres."

A proposta, que é de 2015 (PL 2111/15), foi aprovada,
por unanimidade, na semana passada, na Comissão
de Direitos Humanos da Câmara, por unanimidade,
na semana passada, e agora será analisada pela
Comissão de Educação (CE). O PL tem tramitação
conclusiva nas Comissões, ou seja, não será
apreciado pelo Plenário da Câmara. Após a CE, será
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJ) e, sendo aprovado, segue para o
Senado.
"O sistema educacional em áreas rurais do país, em
grande maioria, encontra-se em estado precário em
razão da negligência e pela falta de efetivas políticas
públicas destinadas à população rural", avalia o
parlamentar maranhense.
A proposta, explica ele, visa "preservar os centros
educacionais evitando assim o possível fechamento de
escolas do campo, indígenas e quilombolas".
SEM FISCALIZAÇÃO Zé Carlos destaca que "o
problema está na falta de fiscalização, pois a
alegação, pelos municípios, de que faltam alunos ou
verbas tem sido largamente utilizada. Por isso é
necessário também a manifestação do Ministério
Público, órgão fiscalizador da lei." O deputado explica
que o que lhe motivou a apresentar o projeto foi, em
primeiro, a sua forte ligação que sempre teve com a
Educação do Campo desde que era deputado
estadual. "Outra motivação está no ritmo frenético de
fechamento de escolas do campo, que já ocorria em
2015 - quando ele apresentou o PL - e que continua a
ocorrer", frisou.
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Sobe/Desce - ATOS, FATOS E BARATOS
DRPETTA@GMAIL.COM | WWW.JORNALPEQUENO.CO

Sobe A iniciativa de conservação e difusão dos autos
do processocrime da Baronesa de Grajaú do
Programa Memória do Ministério Público do
Maranhão é uma das 45 ações semifinalistas do
Prêmio CNMP 2021. O anúncio foi feito na terça-feira,
6.
Desce Uma adolescente foi estuprada por quase dez
anos pelo próprio padrasto, na cidade de Mirinzal,
Baixada Maranhense. A vítima, hoje com 16 anos, era
abusada desde os 7, sob ameaça constante do
indivíduo para que ela permanecesse em silêncio. Ele
foi preso nessa quarta-feira, 7
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BANDEIRA 2. Qui, 8 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Homem agrediu um cavalo e uma égua pelas
ruas da capital
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.20.33-06.26.48-1625744739.mp4
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CODÓ NOTÍCIAS / CODÓ / MA - NOTICIAS. Qui, 8 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA abre inquérito contra a prefeitura de
Codó para apuração de possiveis
irregularidades em contratação de empresa
especializada em Assessoria Consultoria em
Procedimentos Licitatórios
Jeferson Abreu

Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .
Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/07/mpmaabre-inquerito-contra-a-prefeitura-de-codo-paraapuracao-de-possiveis-irregularidades-em-contratacaode-empresa-especializada-em-assessoria-consultoriaem-procedimentos-licitatorios/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Violência nas Universidades é tema de curso
na ESMP
André Soares

O Ministério Público do Maranhão, por meio de sua
Escola Superior (ESMP), em parceria com o Centro de
Apoio Operacional da Educação e a Universidade de
Barcelona, realizou na manhã da última terça-feira, 6,
de forma virtual, o curso "Violência nas
Universidades".
A atividade foi transmitida pelo canal do YouTube da
ESMP.

atividade inicia uma série de debates, pensados e
construídos, a partir de uma articulação do Centro de
Apoio da Escola Superior com entidades parceiras,
como a Fundação Sousândrade, dentre outras. "Os
nossos esforços visam superar o grave momento que
vivemos e auxiliar o desenvolvimento da educação em
nosso país", completou
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/320/202
10708.pdf

Apresentou a palestra do curso o professor Guillem
Homet da Universidade de Barcelona.
O foco da atividade foi a segurança e a garantia de
direitos diante da crescente escalada da violência na
sociedade. Múltiplos temas relativos ao fenômeno da
violência em seus diversos aspectos e a tentativa de
superá-la foram colocados em pauta no âmbito
acadêmico.
O palestrante iniciou a sua exposição fazendo a
distinção entre a agressividade animal e a violência
humana: "Os animais não são violentos, são
agressivos e o são por razões instintivas, para
assegurar alimentação, territórios, garantir sua
segurança, de suas fêmeas e proles. O homem, por
sua vez, é mais complicado que isso. Elaborou a
agressividade a transformando em violência, e a
emprega, não por necessidades primárias, mas sim,
por razões mais elaboradas, a serviço de suas
necessidades mais complexas, como ser diminuído,
por desejo de tomar algo de outrem, ou ainda, por
necessidade de poder", afirmou.
DADOS Durante a apresentação do curso, a diretora
da ESMP, promotora de justiça Karla Adriana Holanda
Farias Vieira, lamentou os dados apresentados pela
imprensa, que apontam a inexistência em 60% das
universidades, numa amostragem de 100, de um
protocolo de prevenção em casos de assédio e
violência sexual, muito menos de proteção às vítimas
ou de punição aos agressores. "Pelo prisma da
violência de gênero, as universidades ainda se
apresentam como espaços de perpetuação de uma
doutrina machista e misógina", frisou.
O coordenador do CAOp-Educação, promotor de
justiça Eduardo Borges Oliveira, afirmou que a
3

TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Duplo homicídio registrado
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-08.02.42-08.05.02-1625743575.mp4
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Duplo homicídio
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.39.36-07.42.22-1625746139.mp4
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homem atropela e matou uma ex
companheira e o namorado dela
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.39.35-07.43.17-1625747020.mp4
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Perseguição policial deixa casa destruída
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.14.41-07.15.41-1625745875.mp4
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Apreensão de drogas pela polícia civil
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.13.18-07.14.41-1625745847.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homem foi preso por pratica assalto na
Cidade de Bacabal
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.34.43-07.37.12-1625747373.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Jovem de 17 anos foi morta com um tiro no
abdome no Bairro Mooca Cidade de Coroatá
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.24.26-07.30.35-1625746756.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Duas pessoas ficam gravemente ferida em
acidente no interior de Maranhão
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.41.09-07.42.26-1625747758.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Bandidos armados invadem casa de delegado
aposentado e roubam R$ 15 mil em Cidade
de Repousa
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.46.36-07.48.07-1625748028.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Polícia Civil apreende mais de meia tonelada
de cocaína no terminal do Cujupe, no MA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.54.15-07.58.18-1625748466.mp4
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Vereadoras destacam manifesto por justiça
no caso do feminícidio de Mariana Costa
As vereadoras Karla Sarney (PSD) e Concita Pinto
(PCdoB) voltaram a se manifestar na Câmara
Municipal de São Luís sobre a condenação do
empresário Lucas Porto pela morte da publicitária
Mariana Costa. Karla Sarney ocupou o pequeno
expediente para agradecer o apoio de todos os
movimentos, e afirmou que o sentimento da família da
vítima era de alívio, por conta do julgamento.

lutando para que a mulher possa ter vez e voz",
concluiu Concita Pinto.
Com informações da Agência Câmara
Site:
https://blogdomariocarvalho.blogspot.com/2021/07/verea
doras-destacam-manifesto-por.html

"Quero dizer a todos vocês, que hoje o meu
sentimento é de alívio, por conta do julgamento do
Lucas Porto. É lógico que isso não trás a vida de volta,
mas a família está aliviada depois de tantos
adiamentos desse julgamento. Finalmente, ele foi
julgado e condenado a 30 anos por feminicídio, e 9
anos por estupro. Então, era o que se esperava, e a
vida segue. Mas a família continua com a mesma dor,
porque é uma perda, mas com aquele alívio de que a
justiça demorou, mas não tardou", declarou a
vereadora socialista-democrata.
A líder do PSD na Câmara destacou ainda o apoio da
Procuradoria da Mulher da Casa, no manifesto por
justiça, em frente ao Fórum desembargador Sarney
Costa, durante o júri popular. O julgamento durou seis
dias, e a condenação saiu na madrugada da última
segunda-feira, 5.
"Quero agradecer a todos pelas orações, em nome da
família. Agradecer também a solidariedade de todos
os grupos, pois foi muito importante estarmos juntos.
Vereadora Concita Pinto, obrigada por estar presente
no dia do julgamento", completou Karla Sarney.
Luta continua- A vereadora Concita Pinto - que é da
Procuradora da Mulher da Casa - agradeceu a
deferência da colega de plenário e destacou o trabalho
realizado pelo órgão legislativo nestes seis primeiros
meses do ano, e afirmou que para inúmeras outras
vítimas de violência doméstica ou feminicídio na
capital maranhense, a luta por justiça, continua.
"Eu quero cumprimentar a fala da nossa amada e
querida vereadora Karla e na qualidade de
Procuradora desta Casa, não poderíamos ficar de fora
desse acontecimento. A gente sabe que a Marina não
está mais aqui no meio de nós, mas foi feita a justiça
aqui da terra, e eu acredito que é esse o nosso
trabalho: estar junto para combater a violência contra
mulher e feminicídios. A Procuradoria estará sempre
14
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Vereadoras destacam 'manifesto por justiça'
no caso de Mariana e dizem que a luta
continua (Câmara SL)
As vereadoras Karla Sarney (PSD) e Concita Pinto
(PCdoB), voltaram a se manifestar na sessão ordinária
desta quarta-feira (07/07), na Câmara Municipal de
São Luís (CMSL), sobre a condenação do empresário
Lucas Porto pela morte da publicitária Mariana Costa.
Karla Sarney ocupou o pequeno expediente para
agradecer o apoio de todos os movimentos, e afirmou
que o sentimento da família da vítima era de alívio, por
conta do julgamento.
"Quero dizer a todos vocês, que hoje o meu
sentimento é de alívio, por conta do julgamento do
Lucas Porto. É lógico que isso não trás a vida de volta,
mas a família está aliviada depois de tantos
adiamentos desse julgamento.

"Eu quero cumprimentar a fala da nossa amada e
querida vereadora Karla e na qualidade de
Procuradora desta Casa, não poderíamos ficar de fora
desse acontecimento. A gente sabe que a Marina não
está mais aqui no meio de nós, mas foi feita a justiça
aqui da terra, e eu acredito que é esse o nosso
trabalho: estar junto para combater a violência contra
mulher e feminicídios. A Procuradoria estará sempre
lutando para que a mulher possa ter vez e voz",
concluiu Concita Pinto
Site: https://oquartopoder.com/politica/camarasl/vereadoras-destacam-manifesto-por-justica-no-casode-mariana-e-dizem-que-a-luta-continua/

Finalmente, ele foi julgado e condenado a 30 anos por
feminicídio, e 9 anos por estupro. Então, era o que se
esperava, e a vida segue. Mas a família continua com
a mesma dor, porque é uma perda, mas com aquele
alívio de que a justiça demorou, mas não tardou",
declarou.
A líder do PSD na Câmara destacou ainda o apoio da
Procuradoria da Mulher da Casa, no manifesto por
justiça, em frente ao Fórum desembargador Sarney
Costa, durante o júri popular. O julgamento durou seis
dias, e a condenação saiu na madrugada da última
segunda-feira (5).
"Quero agradecer a todos pelas orações, em nome da
família. Agradecer também a solidariedade de todos
os grupos, pois foi muito importante estarmos juntos.
Vereadora Concita Pinto, obrigada por estar presente
no dia do julgamento", completou Karla Sarney.
Luta continua
A vereadora Concita Pinto - que é Procuradora da
Mulher da Casa - agradeceu a deferência da colega de
plenário e destacou o trabalho realizado pelo órgão
legislativo nestes seis primeiros meses do ano, e
afirmou que para inúmeras outras vítimas de violência
doméstica ou feminicídio na capital maranhense, a luta
por justiça, continua.
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Vereadoras destacam 'manifesto por justiça'
no caso de Mariana e dizem que a luta
continua
As vereadoras Karla Sarney (PSD) e Concita Pinto
(PCdoB), voltaram a se manifestar na sessão ordinária
desta quarta-feira (07/07), na Câmara Municipal de
São Luís (CMSL), sobre a condenação do empresário
Lucas Porto pela morte da publicitária Mariana Costa.
Karla Sarney ocupou o pequeno expediente para
agradecer o apoio de todos os movimentos, e afirmou
que o sentimento da família da vítima era de alívio, por
conta do julgamento.
"Quero dizer a todos vocês, que hoje o meu
sentimento é de alívio, por conta do julgamento do
Lucas Porto. É lógico que isso não trás a vida de volta,
mas a família está aliviada depois de tantos
adiamentos desse julgamento. Finalmente, ele foi
julgado e condenado a 30 anos por feminicídio, e 9
anos por estupro. Então, era o que se esperava, e a
vida segue. Mas a família continua com a mesma dor,
porque é uma perda, mas com aquele alívio de que a
justiça demorou, mas não tardou", declarou.

Procuradora desta Casa, não poderíamos ficar de fora
desse acontecimento. A gente sabe que a Marina não
está mais aqui no meio de nós, mas foi feita a justiça
aqui da terra, e eu acredito que é esse o nosso
trabalho: estar junto para combater a violência contra
mulher e feminicídios. A Procuradoria estará sempre
lutando para que a mulher possa ter vez e voz",
concluiu Concita Pinto
Site: https://omaranhense.com/vereadoras-destacammanifesto-por-justica-no-caso-de-mariana-e-dizem-quea-luta-continua/

A líder do PSD na Câmara destacou ainda o apoio da
Procuradoria da Mulher da Casa, no manifesto por
justiça, em frente ao Fórum desembargador Sarney
Costa, durante o júri popular. O julgamento durou seis
dias, e a condenação saiu na madrugada da última
segunda-feira (5).
"Quero agradecer a todos pelas orações, em nome da
família. Agradecer também a solidariedade de todos
os grupos, pois foi muito importante estarmos juntos.
Vereadora Concita Pinto, obrigada por estar presente
no dia do julgamento", completou Karla Sarney.
Luta continua
A vereadora Concita Pinto - que é Procuradora da
Mulher da Casa - agradeceu a deferência da colega de
plenário e destacou o trabalho realizado pelo órgão
legislativo nestes seis primeiros meses do ano, e
afirmou que para inúmeras outras vítimas de violência
doméstica ou feminicídio na capital maranhense, a luta
por justiça, continua.
"Eu quero cumprimentar a fala da nossa amada e
querida vereadora Karla e na qualidade de
16

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Aulas poderão retornar antes da imunização
de crianças e adolescentes (Cidades |
Entrevista)
Bárbara Lauria / O Estado

São Luís - Com o avanço da vacinação contra a
Covid-19 em São Luís, e a aplicação da segunda
dose nos profissionais de educação, o retorno das
aulas presenciais da rede municipal está previsto para
o segundo semestre de 2021. Ainda sem data
definida, a Prefeitura de São Luís tem planejado
protocolos de segurança adaptações na estrutura das
escolas, para que o retorno possa ocorrer de forma
segura. Sobre esse planejamento, O Estado
conversou com o secretário municipal de Educação,
Marco Moura. Confira a seguir.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/08/aula
s-poderao-retornar-antes-da-imunizacao-de-criancas-eadolescentes/
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ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 07. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Governo do Estado firma convênio com 30
escolas comunitárias de São Luís
Para assegurar a realização das atividades escolares
com apoio de políticas públicas às escolas
comunitárias. primando pela qualidade do ensino e
acesso á educação, o Governo do Estado firmou, na
tarde de terça-feira (6). no auditório do Colégio Militar
Tiradentes. acordo de cooperação com 30 instituições
sem fins lucrativos localizadas em São Luís.
"Essa ação só foi possível graças à vontade política do
governador Flávio Dino. que autorizou essa
pactuação. Todos sabem que as escolas comunitárias
trabalham com a educação infantil e o fundamental
que. a rigor, não é responsabilidade do Governo, mas
o Estado está assumindo, a partir de agora, as contas
de energia e água e esgoto dessas escolas*, afirmou o
secretário de Estado de Educação. Felipe Camarão.
Felipe Camarão anunciou que o Governo do
Maranhão está de portas abertas para continuar
ajudando e para novas parcerias. "Sobretudo, nesse
momento em que há um esforço da Seduc para o
retomo híbrido das escolas, com o avanço da
vacinação e a elaboração dos protocolos sanitários
para essa retomada. Haverá uma preparação física, e
também um acolhimento da comunidade escolar. É
por isso também que estamos ajudando as escolas
comunitárias".
"Esse momento é um divisor de águas para todos nós.
Não poderíamos deixar de agradecer a Deus por essa
oportunidade, diante de todo o contexto difícil que
estamos vivendo. Essa parceria vem coroar o nosso
trabalho que transforma a vida de tantas crianças
dentro das nossas escolas comunitárias, que atendem
também pessoas em situações de vulnerabilidade",
ressaltou Kelma Quer Iene, gestora do Centro
Comunitário Ayrton Senna, localizado no bairro Vila
Palmeira, representando todas as escolas
comunitárias.

vereadores da capital, além de lideranças comunitárias
de diversos bairros.
Secretário Felipe Camarão e representante das
escolas comunitárias. Kelma Querlene. durante a
assinatura do acordo de cooperação (Foto.
Divulgação) A vereadora Concita Pinto destacou a
importância do acordo de cooperação com as escolas.
"As escolas comunitárias fazem um papel muito
importante dentro da comunidade. Elas desenvolvem
um papel muito importante. Parabéns a todos que
estão à frente das escolas por esse momento",
apontou.
Roseane Cardoso, do Instituto Educacional
Coroadinho. também ressaltou a importância do
convênio para fortalecer a escola. "A maioria das
vezes a gente fica com débitos, e essa ajuda do
Governo vai nos ajudar bastante", revelou. A escola
comunitária de dona Roseane beneficia diretamente
mais de 200 alunos "É um ponto muito positivo esse
apoio, principalmente diante da situação que a gente
passa nesse momento de pandemia. Então, pra"
gente, é muito valiosa essa parceria", observou
Rosalina Lobato Sá. da instituição Grêmio Cultural
Recreativo Anjo da Guarda, que atende cerca de 170
crianças da região.
O acordo de cooperação tem vigência de 12 meses,
podendo ser prorrogado Durante a solenidade de
assinatura do acordo de cooperação, as 30 instituições
receberam, também, um certificado conferindo que
estão aptas a firmarem convênio com o Estado.
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=21070722441188dd03453fb79df35d3796a5caabe2c5&count=8

Kelma Quedene afirmou que o secretário Felipe
Camarão prontamente atendeu ao pleito das escolas
comunitárias. firmando essa parceria "Isso mostra a
grande diferença que vem fazendo à frente da
Secretaria de Educação do Maranhão. Espero que
nossa parceria seja duradoura".
Participaram do ato os vereadores Antônio Garcês,
Concita Pinto. Andrei Monteiro. Thyago Freitas e os
co-vereadores do Coletivo Nós; suplentes de
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