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Falando nisso. - ESTADO MAIOR
ESTADO MAIOR

Até o prefeito Eduardo Braide (Podemos) entrou na
polêmica sobre a "Estátua da Liberdade" da Havan.
Em comentário nas redes, na noite de quinta-feira
(22), ele não falou especificamente sobre o
"monumento", mas aproveitou um postagem para
saudar a chegada da empresa.
- São Luís é livre! E sempre vai receber com
entusiasmo empresas e iniciativas que gerem
emprego e renda pra nossa gente. Seja bem-vinda à
nossa Ilha do Amor, Havan -, declarou.
Contra-ataque Depois de serem denunciados por
suposto crime ambiental no episódio em que decidiram
lavar a Ponte José Sarney, pichada com os dizeres
"Fora Bolsonaro (sic)" por movimentos de esquerda,
membros da direita maranhense resolveram contraatacar.
Foram ao Ministério Público, na sexta-feira (23),
denunciar os mesmos militantes por depredação de
patrimônio público.

passagem pelo estado para articular apoios ao
pedetista, que quer ser candidato a governador em
2022.
No estado, contudo, o PT tem a intenção de apoiar o
vice-governador, Carlos Brandão (PSDB), que
assumirá o governo em abril do ano que vem e tentará
a reeleição.
Posse O presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo,
empossou durante a semana os membros das
Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral e do Assédio Sexual (CPEAMAS) no âmbito do
2º Grau, conforme disciplinado no Edital GP Nº
212021, assinado pelo presidente do TJMA.
Foram empossados como membros titulares das
Comissões para as vagas de um desembargador, com
seu respectivo suplente, os desembargadores José
Castro e Marcelino Chaves Everton.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/07/24
/#ph-revista/pagina/24

Segundo os bolsonaristas, ao denunciá-los, os
opositores do presidente acabaram confessando que
foram eles os pichadores da ponte e de outros pontos
da capital.
Nova diretoria?
Crescem no Maranhão os rumores de que o PP pode
passar ao controle do senador Roberto Rocha, ainda
filiado ao PSDB, mas já de saída.
Como é o único senador maranhense alinhado ao
bolsonarismo, aliados dão como certa sua migração
para a legenda, após a indicação de Ciro Nogueira
(PP) para a Casa Civil de Bolsonaro.
Falta combinar com André Fufuca, que ainda preside a
legenda no Maranhão. E é muito próximo do próprio
Nogueira.
Encontro A ex-governadora Roseana Sarney (MDB)
recebeu na sexta-feira (23), o ex-ministro e exdeputado José Dirceu (PT) para um almoço do qual
participou também o ex-presidente José Sarney.
O petista está de férias no Maranhão - a convite do
senador Weverton Rocha (PDT) - e tem aproveitado a
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Retorno presencial das aulas na rede estadual
de educação é tema de reunião
O Ministério Público do Maranhão recebeu,
oficialmente, nesta quinta-feira, 22, o documento
"Diretrizes Pedagógicas para o Retorno Híbrido das
Escolas da Rede Estadual de Ensino no Maranhão".
O material foi repassado pelo secretário estadual de
Educação, Felipe Camarão, ao titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Defesa da Educação, Paulo Avelar.
O objetivo da reunião, realizada na sede do MPMA,
em São Luís, foi debater as medidas sanitárias e
pedagógicas para o retorno presencial se guro das
aulas nas escolas públicas maranhenses.
Felipe Camarão informou que o planejamento da
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) prevê o
retorno híbrido, em agosto, e, após as adaptações
necessárias, nos meses seguintes, o retorno
presencial.
"Cada escola vai indicar, de acordo com suas
realidades, como vai voltar. Vamos respeitar as
peculiaridades locais e acompanhar, atentamente, o
retorno", explicou.
Durante a vigência do sistema híbrido, conforme
esclareceu Camarão, parte das aulas serão
assíncronas, ou seja, quando não ocorrem
transmissões ao vivo. As aulas são gravadas pelos
professores e transmitidas posteriormente.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos nossos planos, nossas diretrizes de
retorno às aulas. Acertamos alguns detalhes, falamos,
inclusive, sobre casos concretos e acreditamos que
esse retorno será muito positivo para estudantes,
professores e sociedade", afirmou Camarão.
Na avaliação de Paulo Avelar, o diálogo institucional é
importante para a Promotoria de Justiça tirar as
dúvidas e avaliar como proceder diante do
planejamento da Seduc. "É de suma importância
discutir as normativas para esse retorno seguro e
também como forma de garantir a toda comunidade
escolar, ao alunado, professores, gestores e às
famílias, a segurança. Vamos fazer o
acompanhamento até o retorno presencial completo",
declarou. (Johelton Gomes / CCOM-MPMA)
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Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/332/202
10724.pdf
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Ex-prefeito de Pindaré-Mirim é condenado
por irregularidades em convênios
O ex-prefeito municipal de Pindaré-Mirim, Henrique
Caldeira Salgado (2008-2012), foi condenado em
Ação Civil Pública por Ato de improbidade
Administrativa dano aos cofres públicos em
convênios firmados entre a Prefeitura Municipal, a
Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia, para
concessão de empréstimos pessoais aos funcionários
municipais, com descontos na folha de pagamento.
O juiz João Aguiar dos Santos condenou o ex-prefeito
à perda da função pública; suspensão dos direitos
políticos por quatro anos e à proibição de contratar
com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de quatro
anos. Na sentença, o juiz considerou a repetição das
irregularidades e determinou o pagamento de multa
civil no valor de 70 vezes o valor da remuneração
recebida pelo gestor.
Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual
(MPE), o Município de Pindaré Mirim firmou convênio
com a Caixa Econômica (04/2010) e com o Banco da
Amazônia (09/2006), mas os repasses começaram a
ser feitos em 2011, com atraso, embora fossem
descontados nos contracheques dos servidores.
Narra a denúncia que o gestor empregou temerário
método de gerenciamento de recursos de
responsabilidade do município, "com a omissão,
indevida e ilícita apropriação dos recursos privados".
Com isso, teria violado a Lei de Improbidade
Administrativa artigos 10 e 11, incisos I e II, da Lei nº
8.429/92).

Ao analisar a questão, o juiz entendeu a atitude do exprefeito em não repassar e atrasar os valores às
instituições financeiras afetou o equilíbrio orçamentário
municipal durante sua a gestão, fato que implica a falta
de disponibilidade financeira suficiente para cobertura
de compromissos da Fazenda a médio e longo prazo,
impactando sua gestão e as futuras, com aumento da
dívida do ente municipal. "No caso, a postura do então
ex-prefeito contribuiu para que a prefeitura de Pindaré
Mirim perdesse liquidez para cobertura de caixa face
aos compromissos assumidos, pois houve um
aumento de dívida pela falta de repasses aos bancos,
que cedo ou tarde, deverão ser pagos", declarou o juiz
na sentença.
O juiz concluiu que a conduta do gestor desobedeceu
ao artigo primeiro, parágrafo primeiro da Lei de
Responsabilidade Fiscal (nº 101/00), que Estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, a Constituição
Federal e os princípios da administração pública.
"Embora ciente dos obstáculos e problemas, pouco se
importou em modificar a situação, incidindo na
aceitação indiferente dos riscos que ele mesmo criou e
dos danos ao patrimônio público por ele causados",
ressaltou o juiz nos autos. A condenação não inclui o
ressarcimento integral do dano ao erário, pois, não
fora comprovado nos autos que o montante não
repassado aos bancos foi destinado em benefício do
réu. (Da Assessoria de Comunicação / Corregedoria
Geral da Justiça / [email protected] ).
PUBLICIDADE

O Banco da Amazônia informou, nos autos, que os
repasses de responsabilidade da prefeitura municipal
nos empréstimos consignados dos funcionários
deixaram de ser feitos no período de 2008-2012. Já a
Caixa Econômica informou que o convênio de
consignação foi regularizado no final do ano de 2012,
após alguns atrasos nos repasses.

Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=18251

O ex-prefeito se manifestou no processo e afirmou não
ter cometido ato ilegal, tampouco dano ou prejuízos ao
erário, e pediu a improcedência da ação. No entanto,
não esclareceu a seu favor as repetidas
irregularidades.
RESPONSABILIDADE FISCAL
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TUFILÂNDIA: JUSTIÇA CONDENA
MUNICÍPIO A REFORMAR ESCOLA
APÓS AÇÃO CIVIL DO MPMA
AULAS PRESENCIAS NA REDE MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ SÓ APÓS 100% DO FUNCIONALISMO
DA EDUCAÇÃO
RECEBER 2ª DOSE DA VACINA Esclarecimento foi
divulgado pela Secretaria Municipal de Educação
Sobre o retorno das aulas presenciais da rede
municipal de ensino, a Prefeitura de Imperatriz, por
meio da Secretaria de Educação (Semed), informa que
será cumprido o calendário letivo do 2º semestre,
inicialmente, pela plataforma virtual, até a segunda
quinzena do mês de agosto. Isso porque a Semed tem
previsão que até o período indicado, todos os
servidores da educação estarão imunizados contra a
Covid-19, com 2ª dose da vacinação tomada. Assim,
poderão estar nas escolas recebendo os alunos.
Ressaltamos que em relação à área pedagógica e às
medidas preventivas, exigidas para enfrentamento da
pandemia, a Semed está preparada para a retomada
das aulas presenciais.
Todavia, reforçamos que para segurança de todos, o
retorno ocorrerá no momento adequado, em que 100%
do funcionalismo da Educação tenha recebido sua 2ª
dose da vacina.
Agradecemos a compreensão.
Fonte: imperatriz.ma.gov.br
PUBLICIDADE
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=18256
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Açailândia Cidelândia e São Francisco do
Brejão são alvos de inspeção do Ministério
Público
Com o objetivo de garantir o adequado atendimento às
crianças e adolescentes em situação de risco, o
Ministério Público do Maranhão realizou, na terçafeira, 20, uma inspeção no Conselho Tutelar de
Cidelândia .
A visita foi organizada pelo titular da 2ª Promotoria de
Justiça Cível de Açailândia (da qual Cidelândia é
termo judiciário), Tiago Quintanilha Nogueira.
A inspeção faz parte do procedimento administrativo,
que prevê também fiscalizações nos Conselhos
Tutelares de Açailândia e São Francisco do Brejão.
Acompanharam a visita a secretária municipal de
Assistência Social, Andressa Gama, os conselheiros
tutelares e os membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Na ocasião, eles prestaram contas de suas atividades,
apresentaram as principais demandas locais da
infância e juventude, bem como as áreas em que
necessitam da intervenção do MPMA para a melhoria
da estrutura do Conselho Tutelar e da capacitação de
seus membros.
Fonte: Oséas Batista (CCOM-MPMA)
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1019102/acailandiacidelandia-e-sao-francisco-do-brejao-sao-alvos-deinspecao-do-ministerio-publico

6

G7 MA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 24 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Secretaria comandada por Márcio Jerry faz
licitação de R$ 200 milhões
O jornalista Neto Ferreira, em publicação realizada em
seu blogue, já havia antecipado com mais de dois
meses de antecedência, os nomes das empresas
vencedoras de licitações milionárias promovidas pela
Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento
Urbano (Secid), gerida pelo deputado federal
licenciado Márcio Jerry (PCdoB).
Segundo o extrato do contrato, a empresa contratada
irá realizar a execução de serviços de conservação e
manutenção de pavimentação de vias urbanas e rurais
em seis regionais, por meio do Programa Mais Asfalto.
O valor é assustador, levado em consideração ao
momento de crise que o Brasil atravessa com a
pandemia do novo coronavírus.
Segundo o jornalista Neto Ferreira, a escolha das
construtoras Construservice Empreendimentos,
Edeconsil Construções e Enciza Engenharia teria
ocorrido bem antes mesmo das aberturas dos
envelopes com as ofertas das concorrentes. O caso
precisa ser investigado pelo Ministério Público do
Maranhão, já que pelo valor do contrato, ninguém
pode duvidar de possíveis macacadas comunistas.
No início de maio, quase um mês depois do anúncio
divulgado pela Secid para informar sobre as
concorrências, o jornalista Neto Ferreira , teria
recebido a informação de que algumas das maiores
empreiteiras do Maranhão teriam montado um cartel,
no qual pode-se denominar "clube das empreiteiras" e
que já estaria previamente definido quem iria ficar com
cada lote do certame do Mais Asfalto, que gira em
torno de R$ 234 milhões de reais.
Segundo o blogue do Neto Ferreira , dia 20 de maio,
um dia antes da apresentação das propostas pelas
concorrentes, a informação foi registrada pelo
jornalista Neto Ferreira no cartório do 3º Tabelionato
de Notas de São Luís do Maranhão, inclusive,
publicada em anúncios cifrados no caderno Geral do
Jornal O Imparcial, do dia 21 de maio, mesma data da
abertura do certame.
Segundo Neto Ferreira , este mesmo fato teria
chegado ao conhecimento do Procurador-Geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Jorge Heluy Nicolau,
exatamente no dia 20 de maio, por meio de contato
feito pelo jornalista Neto Ferreira via aplicado
WhatsApp.

Levantamento realizado no Diário Oficial do Estado,
mostra que foram homologadas e publicadas pela
pasta comandada por Márcio Jerry em 12 de julho, as
informações previamente antecipadas e registradas
em cartório pelo jornalista Neto Ferreira.
A Edeconsil Construções, do empresário Fernando
Cavalcanti, sagrou-se a vencedora do lote da regional
de São Luís, com valor de R$
50.195.706,52 (Cinquenta milhões, cento e noventa e
cinco mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois
centavos.
Tendo como sócio oculto Eduardo DP, a
Construservice Empreendimentos ficou em primeiro
lugar na disputa pelo lote da regional de Santa Inês e
executará obras pela quantia de R$ 47.790.363,40
(quarenta e sete milhões, setecentos e noventa mil,
trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).
A Enciza Engenharia, de propriedade de José Lauro,
ficou com a regional de Barreirinhas, que corresponde
pelo valor de R$ 39.869.466,05 (trinta e nove milhões,
oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e
sessenta e seis reais e cinco centavos).
O lote da regional de Imperatriz ainda está em disputa.
Segundo o blogue do Neto Ferreira, a empreiteira
Terramata, dos sócios Antônio Angelino da Silva e
Ricardo Barroso Del Castilho, contestou um
documento apresentado pela Guterres Construções e
Comércio, alegando que este seria falso.
A contestação foi encaminhada à Secid, que pediu
informação à Prefeitura imperatrizense, esta, por sua
vez, não conseguiu atestar veracidade da
documentação da concorrente. A Secretaria das
Cidades, então, deferiu o Recurso da Terramata
inabilitando a Guterres Construções. A construtora,
que fica localizada em Imperatriz, sairá como a
vencedora do lote.
A reportagem do blogue do Neto Ferreira , entrou em
contato com o secretário estadual das Cidades, Márcio
Jerry, que não respondeu aos questionamentos. As
empresas Edeconsil e Construservice foram
procuradas, mas ninguém se manifestou até o
fechamento da matéria.
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O empresário e dono da Enciza, José Lauro, se
pronunciou negando qualquer irregularidade.
"Desconheço qualquer irregularidade no processo".
Site: https://g7ma.com/secretaria-comandada-pormarcio-jerry-faz-licitacao-de-r-200-milhoes/
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Município de São Francisco do Brejão é alvo
de inspeção do Ministério Público
Por: Angra Nascimento

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - Com o objetivo de
garantir o adequado atendimento às crianças e
adolescentes em situação de risco, o Ministério
Público do Maranhão, pretende realizar uma inspeção
no Conselho Tutelar de São Francisco do Brejão.
A inspeção da 2ª Promotoria de Justiça Cível de
Açailândia, faz parte do procedimento administrativo,
que prevê também fiscalizações nos Conselhos
Tutelares de Açailândia e Cidelândia.
Objetivo da inspeção do MP-MA é para que os
municípios proporcionem melhorias na estrutura de
suas unidades do Conselho Tutelar e da capacitação
de seus membros.
Fonte: Oséas Batista (CCOM-MPMA)
Site:
https://www.blogdaangra.com.br/noticia/4564/municipiode-sao-francisco-do-brejao-e-alvo-de-inspecao-doministerio-publico
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MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
DISCUTE RETORNO DAS AULAS
PRESENCIAIS DA REDE ESTADUAL
Carlos Cristiano

O objetivo da reunião, realizada na sede do MPMA,
em São Luís, foi debater as medidas sanitárias e
pedagógicas para o retorno presencial seguro das
aulas nas escolas públicas maranhenses.
Felipe Camarão informou que o planejamento da
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) prevê o
retorno híbrido, em agosto, e, após as adaptações
necessárias, nos meses seguintes, o retorno
presencial. "Cada escola vai indicar, de acordo com
suas realidades, como vai voltar. Vamos respeitar as
peculiaridades locais e acompanhar, atentamente, o
retorno", explicou.
Durante a vigência do sistema híbrido, conforme
esclareceu Camarão, parte das aulas serão
assíncronas, ou seja, quando não ocorrem
transmissões ao vivo. As aulas são gravadas pelos
professores e transmitidas posteriormente.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos nossos planos, nossas diretrizes de
retorno às aulas. Acertamos alguns detalhes, falamos,
inclusive, sobre casos concretos e acreditamos que
esse retorno será muito positivo para estudantes,
professores e sociedade", afirmou Camarão.
Na avaliação de Paulo Avelar, o diálogo institucional é
importante para a Promotoria de Justiça tirar as
dúvidas e avaliar como proceder diante do
planejamento da Seduc. "É de suma importância
discutir as normativas para esse retorno seguro e
também como forma de garantir a toda comunidade
escolar, ao alunado, professores, gestores e às
famílias, a segurança. Vamos fazer o
acompanhamento até o retorno.
Assessoria/TJM
Deixe sua contribuição ao portal Carlos Cristiano
Noticias! Nosso PIX:
Site: https://www.carloscristiano.com/2021/07/maranhao-
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ministerio-publico-discute.html
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Famem participa de Seminário Maranhense
de Prevenção à Corrupção
A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem) participou, nesta quinta-feira (22) do
Seminário Maranhense de Prevenção à Corrupção. O
evento foi promovido pela Secretaria de Estado de
Articulação Política do Maranhão (Secap), em parceria
com o Tribunal de Contas da União (TCU), Secretaria
de Estado de Transparência e Controle (STC) e o
Ministério Público Maranhense (MPMA).
O secretário Executivo da Famem, Marcelo Filho
representou a entidade no seminário e destacou a
importância do evento para os municípios
maranhenses. A Famem é parceria e apoia esse
importante projeto, porque entende que é uma forma
dos municípios identificarem as dificuldades existentes
e assim serem capacitados pelos órgãos de controle,
que estão se colocando a disposição para ofertarem
essa consulta gratuita aos municípios, para que estes
possam fazer os processos de forma correta, evitando
que gestores venham a ser penalizados por algum
erro que venha a acontecer , ressaltou.
O secretário de Estado de Articulação Política, Rubens
Jr. destacou a importãncia do seminário. "Uma das
áreas que mais precisa de Assistência Técnica é
justamente no combate à corrupção, por isso a
importância deste seminário onde buscamos parceiros
como é o caso do TCE, da Secretaria de
Transparência e Controle, do Tribunal de Contas do
Estado e do Ministério Público, de forma que
possamos ajudar a difundir o conhecimento nesse
quesito tão importante para garantir a eficiência e o
combate à corrupção", disse o titular da Secap.

Maranhão conhecerem as ferramentas que estão ao
seu alcance para melhorar as políticas públicas
entregues aos cidadãos", disse a coordenadora do
Programa TCU+Cidades, Karla Cristina.
O secretário do TCU no Maranhão e coordenador da
Rede de Controle da Gestão Pública do Maranhão,
Alexandre Walraven, explicou que o Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) ajuda os
gestores e os prepara para tornar a sua gestão mais
eficiente, partindo de um diagnóstico inicial. "O PNPC
é preventivo e não visa prejudicar ninguém, pelo
contrário, é uma consultoria gratuita que a rede de
controle vai fornecer aos participantes e todos que
participarem terão selo de participação. É muito
importante que os gestores municipais procurem cada
vez mais se capacitar para melhor utilização dos
recursos públicos", disse.
A coordenadora do Centro de Apoio ao Patrimônio
Público e da Probidade Administrativa do MPMA,
Nahyma Ribeiro, frisou que os gestores públicos de
todas as esferas precisam se engajar mais sobre o
tema, tendo em vista a importância no ganho para a
gestão pública. "Estamos ativamente fazendo
mobilização para que os gestores estaduais, federais e
municipais do Maranhão, de fato, participem desse
programa, se engajem, se empenhem, porque
infelizmente a adesão ainda é pequena mesmo com
toda divulgação", explicou.
Site: https://www.paulonegrao.net/2021/07/famemparticipa-de-seminario-maranhense.html

O evento, que ocorreu em ambiente virtual, também
contou com a participação da secretária Estadual da
Transparência e Controle (STC), Lilian Régia
Gonçalves; coordenadora do Centro de Apoio ao
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do
MPMA, Nahyma Ribeiro Abas; coordenadora do
Programa TCU+Cidades, Karla Cristina de Oliveira
Ferreira; secretário do TCU no Maranhão e
coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública
do Maranhão, Alexandre José Caminha Walraven e o
secretário interino do TCU no Maranhão, Leonardo
Vieira de Melo Abreu. Além disso, cem pessoas
estiveram presentes no evento, entre eles, prefeitos,
servidores públicos municipais e estaduais.
"Excelente oportunidade dos gestores municipais do
12
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Vacinas estão há 3 semanas expostas aos
riscos de perder eficácia por falta de gerador
em rede de frios de São Luís
A vistoria realizada nesta quinta-feira, 22, pelo
Ministério Público constatou não só a falta de um
sistema de emergência (gerador), para o caso de falha
na rede elétrica na nova sede da rede de frios do
município de São Luís, onde estão armazenadas as
vacinas contra Covid-19. Mas a absurda indiferença
com os riscos à saúde da população.
A coordenadora de Imunização da capital Charlene
Luso, explicou à equipe de fiscalização, coordenada
pela promotora Maria da Glória Mafra, que a mudança
de endereço da rede de frios foi realizada há
aproximadamente três semanas e que o gerador não
pode ser instalado devido a uma obra no prédio que
ainda não foi concluída.
Isso mesmo, a prefeitura mudou a rede de frios para
um prédio onde teria que esperar a conclusão das
obras, para só aí então instalar um gerador para evitar
que possíveis quedas de energia, mesmo por curtos
períodos, ocasionem à degradação da fórmula da
vacina e sua eficácia na proteção pretendida contra à
Covid-19.

ser contaminado pelo coronavírus.
As alterações bruscas e a falta de energia não são
novidades em São Luís, especialmente na área
central da cidade. Inclusive, no último dia 8 de janeiro,
a queda de um cabo isolante durante os serviços
realizados nas linhas de transmissão da Eletronorte
deixou toda a ilha às escuras das 8h26 às 12h26 da
manhã.
Ao mudar a Rede de Frios para um local desprovido
de gerador, o prefeito Eduardo Braide apostou alto
com a saúde dos ludovicenses !
Site: https://garrone.com.br/vacinas-estao-ha-3semanas-expostas-aos-riscos-de-perder-eficacia-porfalta-de-gerador-em-rede-de-frios-de-sao-luis/

O Plano Nacional de Imunização (Manual da Rede de
Frios, pág. 59) recomenda, no que se refere à
segurança dos equipamentos, para preservação das
condições de armazenamento, o uso de "geradores de
energia elétrica, nobreak, ou ainda câmaras
refrigeradas com autonomia de 72 horas ou em
conformidade com o plano de contingência local".
Embora tenha dito, que as irregularidades precisam
ser corrigidas urgentemente, embora compreenda
(?!?!) que a mudança é recente, porque o local anterior
não era adequado, a promotora Maria da Glória Mafra
tem o dever de averiguar junto à Equatorial (Cemar) o
relatório de funcionamento da rede elétrica nas últimas
três semanas na região da Fonte do Bispo, endereço
da nova sede da rede de frios do município de São
Luís.
Sem a manutenção de uma temperatura baixa
constante, as vacinas perdem sua eficácia e devem
descartadas. A aplicação de um imunizante dessa
natureza cria uma falsa sensação de segurança,
expondo o falso vacinado aos riscos de contaminar e
13
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Secretário Felipe Camarão detalha como será
o retorno das aulas presenciais na rede
pública
Na última semana, o governador Flávio Dino e o
secretário de Educação do Maranhão, Felipe
Camarão, anunciaram o retorno às aulas presenciais
nas escolas, após 1 ano e meio fechadas. Em
entrevista exclusiva para a reportagem, o secretário
Felipe Camarão explicou como será essa retomada.
Por que retornar às aulas presenciais agora?
Estamos há 1 ano e 4 meses com nossas escolas
fechadas. Jamais imaginamos que isso um dia poderia
acontecer. Mesmo com todo esforço de nossa equipe
da Seduc e nas escolas, para seguirmos com
atividades remotas, nada substitui a escola, a sala de
aula e o contato direto com professores e estudantes.
Mesmo com todos os esforços empreendidos, esse
tempo todo trouxe consequências graves para o
ensino e a aprendizagem: houve aumento dos déficits
de aprendizagem e das taxas de abandono escolar;
houve maior exposição das crianças e dos jovens à
violência e a vários tipos de exploração; crescimento
da insegurança alimentar e nutricional, entre outros
impactos negativos. E só com a volta às aulas
presenciais poderemos reverter essa situação.
Todas as escolas da Rede Estadual retornarão no mês
de agosto?
Retornaremos as aulas híbridas nas escolas que
possuem condições físicas para esse retorno. Nos
centros de ensino que estão em reforma, por exemplo,
não retornaremos, assim como em outras escolas que
possuem algumas situações pontuais que precisarão
ser resolvidas.
Quais seriam essas situações pontuais?
Escolas que estejam com algum problema de falta de
água, por exemplo, que necessitem de alguma
adaptação de banheiros. São situações que possam
ter surgido devido ao tempo em que o prédio escolar
ficou fechado, mas que em poucos dias, a gestão
escolar, com o suporte de nossas equipes, possa
solucionar. Nesses casos, o ensino continuará mais
algum tempo remoto, até que tais situações sejam
solucionadas.

O que as escolas irão oferecer para garantir a
segurança e proteção de toda a comunidade?
Desde o ano passado, a Seduc tem trabalhado na
distribuição de materiais de prevenção e que são
utilizados nos protocolos de biossegurança contra a
Covid-19, como: termômetro infravermelho, para
aferição da temperatura na entrada; máscaras para
serem distribuídas, além de materiais de higiene. Além
disso, estamos efetuando repasse de três parcelas do
Fundo Estadual para todas as escolas, para que elas
tenham dinheiro em caixa para atender as
necessidades que surgirão, totalizando R$ 5,7
milhões. Outro ponto que posso destacar é que nas
escolas deverão ser obedecidos todos os protocolos
de segurança previstos para qualquer ambiente, como
uso obrigatório de máscaras em todos os espaços;
assepsia frequente das mãos e distanciamento social.
Por fim, a adoção das aulas híbridas já garante a
redução, pela metade, da quantidade de estudantes
nas escolas.
Secretário, como anda a vacinação dos professores?
Em abril, iniciamos a vacinação dos profissionais da
educação em atividade e é importante reforçar que
não são somente professores que estão sendo
vacinados, mas todos os demais profissionais, como
supervisores, me-rendeiras, zeladores, porteiros,
técnicos, entre outros, de todas as esferas, seja rede
federal, estadual, municipais e privada. Até a tarde
desta sexta-feira (23), foram aplicadas 196.528 doses
de vacina para esse público.
Temos professores que não quiseram vacinar no
estado? Há algum tipo de sanção para esses casos?
Infelizmente, sim, temos nos deparado com pessoas
das mais diversas áreas que se recusam a tomar a
vacina. Há praticamente 1 ano e meio estamos
enfrentando uma pandemia que tem causado muito
sofrimento em todo mundo. Por meses, aguardamos
ansiosos as notícias de cientistas na corrida atrás de
um imunizante que pudesse nos livrar desse mal. A
vacina chegou, é uma decisão de impacto individual e
coletivo, mas, ainda assim, criou-se um monte de fake
news desqualificando o seu poder, entre tantos
14
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absurdos inimagináveis. Não podemos obrigar
ninguém a vacinar, pois é um gesto de consciência de
cada um. O que tentamos é estimular a criticidade e
cidadania de todos, para que compreendam que a
imunização é um ato individual, mas com impacto
coletivo.
Esses profissionais que não vacinarem voltarão ao
trabalho presencial?
Todos deverão voltar à escola, vacinados ou não.
Possibilitamos a prioridade na vacinação desse
público, se não vacinou é porque não quis. Mas
destaco que este profissional deverá cumprir todos os
protocolos de biosse-gurança, dentro do ambiente
escolar, como uso de máscara, por exemplo, que é
obrigatório.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.428.orig.pdf
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Aulas presencias na rede municipal só após
100% do funcionalismo da Educação receber
2ª dose da vacina
Sobre o retorno das aulas presenciais da rede
municipal de ensino, a Prefeitura de Imperatriz, por
meio da Secretaria de Educação (Semed), informa que
será cumprido o calendário letivo do 2º semestre,
inicialmente, pela plataforma virtual, até a segunda
quinzena do mês de agosto. Isso porque a Semed tem
previsão que até o período indicado, todos os
servidores da educação estarão imunizados contra a
Covid-19, com 2ª dose da vacinação tomada. Assim,
poderão estar nas escolas recebendo os alunos.
Ressaltamos que em relação à área pedagógica e às
medidas preventivas, exigidas para enfrentamento da
pandemia, a Semed está preparada para a retomada
das aulas presenciais.
Todavia, reforçamos que para segurança de todos, o
retorno ocorrerá no momento adequado, em que 100%
do funcionalismo da Educação tenha recebido sua 2ª
dose da vacina.
Agradecemos a compreensão.
Imperatriz, 23 de julho de 2021 José Antonio Pereira
Secretário de Educação
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/332/202
10724.pdf
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Travesti envolvida na morte de jovens que
cavaram a própria cova em Timon é presa
Vítimas foram torturadas, mortas e os corpos
enterrados

gravado por uma mulher, as vítimas aparecem
cavando a própria cova e falam sobre um possível
crime anterior.

após serem "julgadas" em um "tribunal do crime".
A Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública
do Piauí (SSP-PI) realizou a prisão da travesti
identificada como William de Sousa Teófilo, de 21
anos, suspeita de envolvimento na morte das
adolescentes Joyce Ellen e Maria Eduarda, no dia 20
de março deste ano. As jovens foram obrigadas a
cavar a própria cova em Timon, no Maranhão.

Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=18262

De acordo com o coordenador da Força Tarefa, major
Audivam Nunes, os policiais localizaram a suspeita na
zona rural de Teresina. "Conseguimos prender um dos
envolvidos do crime que aconteceu na cidade de
Timon onde teve duas jovens que foram executadas,
obrigadas a cavarem as próprias covas. Ele estava
escondido no Povoado São Vicente, zona rural de
Teresina, demos cumprimento do mandado e
conseguimos lograr êxito na sua prisão. Agora será
apresentado para a Justiça do Maranhão", informou.
De acordo com o coordenador da Força Tarefa, major
Audivam Nunes, os policiais localizaram a suspeita na
zona rural de Teresina. "Conseguimos prender um dos
envolvidos do crime que aconteceu na cidade de
Timon onde teve duas jovens que foram executadas,
obrigadas a cavarem as próprias covas. Ele estava
escondido no Povoado São Vicente, zona rural de
Teresina, demos cumprimento do mandado e
conseguimos lograr êxito na sua prisão. Agora será
apresentado para a Justiça do Maranhão", informou.
O CASO
Na manhã de domingo, 21 de março, populares
encontraram os corpos de duas jovens enterrados
dentro de uma cova rasa em um morro no bairro
Parque Aliança, na cidade de Timon. As adolescentes
foram identificadas como Joyce Ellen, de 16 anos e
Maria Eduarda, de 17 anos.
Antes de serem assassinadas, as menores foram
obrigadas a cavarem a própria sepultura. As duas
jovens foram vistas pela última vez na noite de sábado
(20). Os assassinos fotografaram Maria Eduarda e
Joyce Ellen ainda vivas, em pé, dentro da sepultura
fazendo o número quatro com os dedos. Em um vídeo
17

AGORA SANTA INÊS ONLINE / SANTA INÊS / MA. Sáb, 24 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

MAIS UM CASO DE ESPANCAMENTO
NO SUPERMERCADO MATEUS EM SÃO
LUÍS
Foi relatado mais um caso de espancamento dentro
dos estabelecimentos da grande rede de
supermercado Mateus. Jacqueline de Oliveira foi
espancada na terça-feira (20), após
ser acusada de furto.
O caso aconteceu no Supermercado Mateus
localizado no Bairro do Olho d'água, em São Luís,
intitulado como Mix Mateus Araçagy. Jacqueline de
Oliveira foi levada a uma das dependências do
Supermercado Mateus por dois seguranças, onde
aconteceu o ato de humilhação e tortura. Os
seguranças sabendo que o ato era criminoso,
resolveram desligar as câmeras de seguranças. A
sessão de tortura durou mais de uma hora, sendo
ainda ameaçada de tiro.

envolve o Grupo Mateus é abafado pelas grandes
mídias de São Luís e de outras cidades. O que leva ao
questionamento: quanto vale o silêncio dessas
empresas? Um jovem deficiente é agredido dentro de
uma empresa e nenhuma imprensa local consegue
fazer uma nota ou matéria simples falando sobre o
caso? Enquanto passam o dia requentando notícias
sobre buraco na cidade, casos como esse são
abafados por conta de contratos de publicidade. Fonte:
ocuboblog.com
PUBLICIDADE
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=18252

Quando perceberam que Jacqueline não tinha furtado
pararam com a agressão. Um dos agressores
querendo abafar o caso, levou até a parada de ônibus
para tentar convencê-la a não denunciá-los.
Jacqueline relatou ao blog de Neto Ferreira, que
durante as agressões foi xingada de "ladra
desgraçada" e que "merecia morrer". "Me acusaram de
furto, sendo que não tinha nada. Estou cheia de
hematomas. Quero processar esse pessoal. Até a
câmera, na hora que me bateram, desligaram lá da
salinha". A mulher registrou um BO e fez exame de
corpo de delito e disse que irá processar o
supermercado e seus agressores.
CASO ELIELSON
No dia 01º de junho, um jovem, identificado como
Elielson, foi confundido de forma racista com um
bandido e sofreu agressão dos seguranças privados
do Supermercado Mateus. Elielson é deficiente e
morador do bairro do Coroadinho. Ele nunca fez mal a
uma pessoa e mesmo assim foi punido de forma ilegal
e sem razão alguma. Elielson foi levado a uma sala
reservada onde acabou sofrendo agressões dos
seguranças. Mesmo apresentando provas de sua
inocência, onde, através do cupom fiscal, mostrava
que era um cliente e que tinha adquirido os produtos
de forma legal, os seguranças ignoraram e cometeram
o crime. Não é a primeira vez que um caso que
18
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Regularização fundiária em Buriticupu e
Governador Edison Lobão é debatida
Em reunião realizada nesta sexta-feira, 23, por
sistema híbrido (presencial e virtual), na sede da
Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, foi
discutida a regularização fundiária de terras nos
municípios de Buriticupu e Governador Edison Lobão.
A atividade foi coordenada pelo Ministério Público do
Maranhão e teve a participação de autoridades dos
Poderes Judiciário, Executivo e de especialistas em
reforma agrária.
O objetivo da reunião foi intervir para regularizar áreas
nos dois municípios e garantir o título de propriedade
aos moradores. "São áreas densamente povoadas, e
essas pessoas não têm o título de propriedade. Vamos
fazer, em parceria com a Corregedoria Geral de
Justiça, os levantamentos necessários para que sejam
deflagrados processos de regularização fundiária",
explicou o titular da Promotoria de Justiça
Especializada em Conflitos Agrários, Haroldo Paiva
de Brito.

de uma vez por todas resolver esse problema".
Também participaram da reunião o deputado estadual
Professor Marco Aurélio, o secretário estadual de
Infraestrutura, Clayton Noleto, o promotor de justiça
Joaquim Ribeiro de Souza Júnior, além de
especialistas na área agrária.
Site:
https://arimateiajr.com/noticia/1019047/regularizacaofundiaria-em-buriticupu-e-governador-edison-lobao-edebatida

O promotor de justiça explicou que são áreas já
pacificadas e se enquadram na Lei 13.465, de 2017,
sobre regularização fundiária na área urbana e rural. O
próximo passo é fazer o levantamento de todos os
moradores e espaços ocupados e iniciar o processo
de regularização. "Vamos tentar resolver a questão por
via administrativa, sem a necessidade de iniciar ações
judiciais".
Na avaliação do procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, a participação do MPMA é estratégica para
regularizar as áreas das pessoas que têm a posse
mas não possuem o título. "Nós, do Ministério
Público, temos obrigação de fazer com que esse título
seja obtido o mais rápido possível".
Presentes na reunião, os prefeitos dos dois municípios
agradeceram a articulação do Ministério Público.
"Queremos que as pessoas que estão ocupando as
terras recebam seus títulos definitivos. O saldo do
encontro foi muito positivo", avaliou o prefeito de
Governador Edison Lobão, Geraldo Braga.
No mesmo sentido, o prefeito João Carlos, de
Buriticupu, também classificou como "positivo" o
resultado da reunião entre as autoridades. "Buriticupu
é um município que vem sofrendo ao longo do tempo
com a questão da regularização fundiária. Hoje a
gente viu as portas se abrindo para que a gente possa
19
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"OPERAÇÃO VARREDURA" PRENDE 32
PESSOAS POR INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM SÃO
LUÍS E REGIÃO METROPOLITANA
Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (23) ,
uma mega operação batizada de "Varredura" foi
deflagrada pelas forças de segurança pública do
Maranhão que resultou no cumprimento de 64
mandados de busca e apreensão e na realização de
32 prisões, dentre cumprimento de mandados de
prisão preventiva e prisões em flagrante.As prisões da
são frutos de uma investigação de 5 meses , tendo
como alvos residências no bairro do Cohatrac ,em São
Luís e bairros de São José de Ribamar.
Durante os mandados de busca foram apreendidos
drogas, dinheiro, arma de fogo e munições. Já dentre
as prisões, a polícia conseguiu prender suspeitos de
liderarem uma facção criminosa que atua na região do
Cohatrac, além da prisão definitiva de acusado de
homicídio, o qual teve prisão decretada em 23 anos de
reclusão.
Os suspeitos irão responder por associação criminosa,
tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio
e roubo. Cabe ressaltar que as investigações seguirão
em curso a fim de identificar os demais autores, além
de dar cumprimento aos demais mandados de prisão
preventiva.
Fonte: PC/MA
© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/segurancapublica/policia-civil/operacao-varredura-prende-32pessoas-por-integrar-organizacao-criminosa-em-sao-

20

GRAJAÚ DE FATO / GRAJAÚ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 24 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

luis-e-regiao-metropolitana/

21

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 24 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Lei de cotas para pessoas com deficiência
completa 30 anos
BRASIL - A Lei de Cotas para Pessoas com
Deficiência completa hoje (24) três décadas. Criada
para assegurar a inclusão no mercado de trabalho, a
lei garante hoje o emprego de 500 mil pessoas com
deficiência em todo o país.
O direito está previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91,
que definiu os benefícios da Previdência Social. O
dispositivo determinou que empresas com mais de 100
empregados devem destinar vagas para beneficiários
reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e pessoas com deficiência.
A reserva legal para firmas com até 200 empregados é
de 2%; de 201 a 500 (3%); 501 a 1.000 (4%); mais de
1.001 (5%). A multa para o descumprimento pode
chegar a mais de R$ 200 mil.
Marco importante
Para o representante do Instituto Jô Clemente organização da sociedade civil que apoia a inclusão
social de pessoas com deficiência intelectual - Flávio
Gonzalez, a lei é um marco e deve ter sua
continuidade garantida. Segundo ele, é "vergonhoso"
que hoje, 30 anos depois, algumas empresas ainda
descumpram a legislação.
"O primeiro desafio é sustentarmos essa lei,
carregarmos ela para o futuro. Os ataques à lei de
cotas são inúmeros. A partir do momento que se
iniciou o processo de fiscalização, vários atores do
Poder Público tentaram fazer mudanças,
flexibilizações, porque é uma lei que incomoda
setores, grupos que não querem, por uma questão de
discriminação", afirmou durante seminário realizado
pela Câmara Paulista para Inclusão da Pessoa com
Deficiência, com apoio do Ministério Público do
Trabalho (MPT).
Também presente ao evento, o representante do
Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região Carlos
Aparício Clemente destacou a importância da
fiscalização e o papel das entidades no cumprimento
da lei. Clemente citou que atualmente 85% das vagas
previstas para pessoas com deficiência no setor estão
preenchidas, mas o índice já chegou a 100%.
"A gerência do trabalho não tem fiscais para fiscalizar
a Lei de Cotas desde 2015. Quem contrata, contrata

por responsabilidade social. Quem não contrata, não é
fiscalizado", comentou.
A advogada Caroline Melloni, representante do
Sindicato da Indústria da Construção Pesada do
Estado de São Paulo (Sinicesp), destacou que a
inclusão de pessoas com deficiência na indústria da
construção já foi um problema. Segundo Caroline,
devido ao grau elevado de risco, as empresas
afirmavam que não era possível inserir pessoas com
deficiência nos canteiros de obras.
"No início, quando as empresas procuraram o Sinicesp
por conta da questão da inclusão e da Lei de Cotas,
elas vinham falando que não era possível colocar
pessoas com deficiência em um canteiro de obras, que
era totalmente inviável. Hoje, depois de muito tempo e
muitos estudos, verificamos que é totalmente possível
a inclusão", disse.
O auditor-fiscal do Trabalho Rafael Faria Giguer
contou que já foi barrado em entrevistas de emprego
por ser deficiente visual e destacou que, sem a lei, não
há trabalho para deficientes no Brasil.
"Elas [empresas] chegam com a desculpa debaixo do
braço de que não há pessoas, com a desculpa de que
não querem trabalhar e com a desculpa de que não
conseguem trabalhar. De repente, chegam na minha
sala e quem está auditando é uma pessoa com
deficiência visual, usando um computador. Metade
daqueles argumentos que eles vêm trazer para a
fiscalização caem por água abaixo", relatou.
Já a diretora da Santa Causa Boas Ideias e Projetos
(entidade que auxilia na inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho), Aline Morais,
disse que o desafio é esclarecer que a inclusão é um
tema de toda a sociedade e as cotas são necessárias
para que as pessoas tenham trabalho.
"As pessoas não gostam de ouvir falar de cotas,
porque parece que você está beneficiando um grupo
em detrimento de outro. A gente tem que olhar para a
cota como uma política de ação afirmativa, que ela
vem para trazer uma equiparação social. A gente
trabalha a política de cota com o intuito de que no
futuro a gente não precise mais dela. A ideia da cota é
que ela deixe de existir, mas, hoje, ela é necessária.",
argumentou.
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Investimentos
De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (MMFDH), no primeiro
semestre deste ano, foram investidos R$ 6,5 milhões
para promover o direito das pessoas com deficiência.
Os recursos financiaram principalmente cursos on-line
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e sobre
acessibilidade em espaços públicos.
Os cursos são realizados em parceria com a Escola
Nacional de Administração Pública (Enap) e estão com
as inscrições abertas.
Site: https://imirante.com/brasil/noticias/2021/07/24/leide-cotas-para-pessoas-com-deficiencia-completa-30anos.shtml
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Em dois anos, Maranhão registra total de
7.752 focos de incêndio
São Luís - Dados divulgados pela Terra Brasilis
apontam que em dois anos, o Maranhão teve 7.752
focos de incêndio, desses, 3.588 ocorreram no ano de
2020. As ocorrências costumam aumentar no período
de estiagem, no segundo semestre, principalmente
nos meses em que há mais ventos, pois podem causar
o aumento e a propagação dos focos de incêndio.
Os dados mostram, ainda, que o mês de novembro
costuma ser o com maior número de ocorrências no
estado. Em 2020, foram 1.200 ocorrências, enquanto
em 2019 foram 1.700 no mês de novembro. O chefe
do NuGeo, Gunter de Azevedo Reschke, explicou a O
Estado que o clima do Maranhão tem influência direta
na quantidade de queimadas anualmente. "Temos
praticamente duas estações aqui no Maranhão,
estação seca e estação chuvosa. Então, a partir de
maio, por exemplo, já se inicia a estação seca, pelo sul
do estado, e a partir de julho já começa em todo o
estado, mas especificamente em agosto".
Como forma de combate, o Governo do Maranhão,
através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais (Sema), tem realizado a campanha
"Maranhão Sem Queimadas", com o apoio do Corpo
de Bombeiros. "O Programa Maranhão Sem
Queimadas é uma ação estratégica do Governo do
Estado que visa, principalmente, a prevenção e o
combate às queimadas e os incêndios florestais no
Estado. Por meio dessas ações, que contamos com
parceria do CBMMA, Defesa Civil e o BPA, nós
realizamos as campanhas visando a diminuição dos
focos de queimadas e incêndios florestais no
Maranhão", diz Supervisora de Combate e Controle
ao Desmatamento e Queimadas, Scarleth Vieira.
"É uma ação muito importante tendo em vista que eles
podem resultar em diversos impactos ambientais
negativos ao meio ambiente e, por isso, é importante
que tenhamos a iniciativa de tentar contribuir ao
máximo para a redução deles", completa a
supervisora.

de setembro devem começar os fortes vendos,
principalmente na Grande Ilha.
Analisando os dados do INPE, é verificável que a
incidência de focos de incêndios começam a se
intensificar a partir do mês de julho, indo até novembro
em um ritmo crescente. "Praticamente as chuvas
extintas, quase sem nenhuma ocorrência, muita
incidência de radiação solar, consequentemente a
umidade relativa do ar é reduzida em determinada
região, aumentando a temperatura, além disso, ainda
tem outro fator, o aumento da velocidade dos ventos,
então qualquer fagulha, ou até um vidro que esteja em
uma área seca, pode gerar uma combustão,
ocasionando uma queimada", explicou o chefe do
NuGeo.
Consequências
Queimadas deixam o solo mais pobre, causam
desertificação e aumentam o aquecimento global,
prejudicando assim o meio ambiente e a economia.
Além disso, problemas respiratórios se agravam e,
neste momento, com o aumento do número de casos
da covid-19, elas ficam ainda mais perigosas.
De acordo com a SEMA, o procedimento inicial quanto
às queimadas ilegais e incêndios florestais, deve-se
entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar
do Maranhão, através do número 193, e denunciar
SEMA através dos fones (98) 3194-8900, (98) 31948909, para que possam ser realizados monitoramento
e fiscalização.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/24/emdois-anos-estado-teve-7-752-focos-de-incendio/

Estiagem
De acordo com a previsão feita pelo Laboratório de
Meteorologia da UEMA (Universidade Estadual do
Maranhão), o norte do Maranhão entra a partir de
agosto em estiagem, deixando todo o Estado sem
chuvas. Além disso, o Laboratório destaca que a partir
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Lei de cotas para pessoas com deficiência
completa 30 anos
Por: TA | Jornalismo

A Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência
completa hoje (24) três décadas. Criada para
assegurar a inclusão no mercado de trabalho, a lei
garante hoje o emprego de 500 mil pessoas com
deficiência em todo o país.
O direito está previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91,
que definiu os benefícios da Previdência Social. O
dispositivo determinou que empresas com mais de 100
empregados devem destinar vagas para beneficiários
reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e pessoas com deficiência.
A reserva legal para firmas com até 200 empregados é
de 2%; de 201 a 500 (3%); 501 a 1.000 (4%); mais de
1.001 (5%). A multa para o descumprimento pode
chegar a mais de R$ 200 mil.
Para o representante do Instituto Jô Clemente organização da sociedade civil que apoia a inclusão
social de pessoas com deficiência intelectual - Flávio
Gonzalez, a lei é um marco e deve ter sua
continuidade garantida. Segundo ele, é "vergonhoso"
que hoje, 30 anos depois, algumas empresas ainda
descumpram a legislação.
"O primeiro desafio é sustentarmos essa lei,
carregarmos ela para o futuro. Os ataques à lei de
cotas são inúmeros. A partir do momento que se
iniciou o processo de fiscalização, vários atores do
Poder Público tentaram fazer mudanças,
flexibilizações, porque é uma lei que incomoda
setores, grupos que não querem, por uma questão de
discriminação", afirmou durante seminário realizado
pela Câmara Paulista para Inclusão da Pessoa com
Deficiência, com apoio do Ministério Público do
Trabalho (MPT).
Também presente ao evento, o representante do
Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região Carlos
Aparício Clemente destacou a importância da
fiscalização e o papel das entidades no cumprimento
da lei. Clemente citou que atualmente 85% das vagas
previstas para pessoas com deficiência no setor estão
preenchidas, mas o índice já chegou a 100%.
"A gerência do trabalho não tem fiscais para fiscalizar
a Lei de Cotas desde 2015. Quem contrata, contrata

por responsabilidade social. Quem não contrata, não é
fiscalizado", comentou.
A advogada Caroline Melloni, representante do
Sindicato da Indústria da Construção Pesada do
Estado de São Paulo (Sinicesp), destacou que a
inclusão de pessoas com deficiência na indústria da
construção já foi um problema. Segundo Caroline,
devido ao grau elevado de risco, as empresas
afirmavam que não era possível inserir pessoas com
deficiência nos canteiros de obras.
"No início, quando as empresas procuraram o Sinicesp
por conta da questão da inclusão e da Lei de Cotas,
elas vinham falando que não era possível colocar
pessoas com deficiência em um canteiro de obras, que
era totalmente inviável. Hoje , depois de muito tempo e
muitos estudos, verificamos que é totalmente possível
a inclusão", disse.
O auditor-fiscal do Trabalho Rafael Faria Giguer
contou que já foi barrado em entrevistas de emprego
por ser deficiente visual e destacou que, sem a lei, não
há trabalho para deficientes no Brasil.
"Elas [empresas] chegam com a desculpa debaixo do
braço de que não há pessoas, com a desculpa de que
não querem trabalhar e com a desculpa de que não
conseguem trabalhar. De repente, chegam na minha
sala e quem está auditando é uma pessoa com
deficiência visual, usando um computador. Metade
daqueles argumentos que eles vêm trazer para a
fiscalização caem por água abaixo", relatou.
Já a diretora da Santa Causa Boas Ideias e Projetos
(entidade que auxilia na inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho), Aline Morais,
disse que o desafio é esclarecer que a inclusão é um
tema de toda a sociedade e as cotas são necessárias
para que as pessoas tenham trabalho.
"As pessoas não gostam de ouvir falar de cotas,
porque parece que você está beneficiando um grupo
em detrimento de outro. A gente tem que olhar para a
cota como uma política de ação afirmativa, que ela
vem para trazer uma equiparação social. A gente
trabalha a política de cota com o intuito de que no
futuro a gente não precise mais dela. A ideia da cota é
que ela deixe de existir, mas, hoje , ela é necessária.",
argumentou.
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De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (MMFDH), no primeiro
semestre deste ano, foram investidos R$ 6,5 milhões
para promover o direito das pessoas com deficiência.
Os recursos financiaram principalmente cursos on-line
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e sobre
acessibilidade em espaços públicos .
Os cursos são realizados em parceria com a Escola
Nacional de Administração Pública (Enap) e estão com
as inscrições abertas.
Site: https://timonagora.com/noticia/4356/lei-de-cotaspara-pessoas-com-deficiencia-completa-30-anos
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Aumenta o número de pessoas que recorrem
ao suicídio no Maranhão
Desemprego, recessão, fome, tristeza, depressão.
Estes são apenas alguns dos grandes problemas
enfrentados pela humanidade em tempos de
Pandemia. E muitos em detrimento e no ápice do
desespero, não vêem outra saída e acabam tirando a
própria vida.
IML no local para remoção do corpo de Vinícius
Rodrigues na Jordoa
IML no local para remoção do corpo de Vinícius
Rodrigues na Jordoa
Na noite do dia 20, o jovem de apenas 23 anos,
Vinícius Rodrigues da Silva, se enforcou na casa onde
morava no bairro Jordoa, em São Luís. O que o levou
a cometer o suicídio ainda não se sabe de fato, mas o
que pode-se afirmar é que ele foi mais uma vítima de
si próprio e de circunstâncias que o tiraram a vontade
de viver.
A quantidade de pessoas que têm tomado essa
decisão é assustadora. Só na Região Metropolitana de
São Luís, nas últimas semanas, o número vem
disparando, assim como em todo o Estado e, na
grande maioria das vezes, os suicidas recorrem ao
enforcamento ou utilizam uma arma de fogo.

enforcamento.
Corpo de Luís Roberto que se jogou pela janela do 7º
andar
Corpo de Luís Roberto que se jogou pela janela do 7º
andar
Também em junho, Cleidenir Carneiro Mendes, de 32
anos, moradora da cidade de Nina Rodrigues, recorreu
ao suicídio na presença de dois filhos menores. Ela
desferiu um tiro de espingarda e atirou contra o
queixo.
Cleidenir Carneiro se matou com um tiro de
espingarda no queixo
Cleidenir Carneiro se matou com um tiro de
espingarda no queixo
Site:
https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/07/aumenta
-o-numero-de-pessoas-que.html

Neste mês de julho, a Secretaria de Segurança
Pública do Estado incluiu, até a data de hoje, apenas
um registro de morte por esta causa em seu relatório
nominal. Mas sabe-se que a realidade não é essa, os
números são outros.
No último sábado (17), na cidade de Formosa da Serra
Negra, um homem identificado como Diogo, matou a
esposa Juraci dos Santos Cirqueira a tiros e em
seguida usou a mesma arma e se suicidou.
Diogo e Juraci
Diogo e Juraci
No mês passado, de acordo com dados oficiais da
SSP, cinco pessoas recorreram ao suicídio na Região
Metropolitana de São Luís. Um deles foi Luís Roberto
Vasconcelos da Silva, de 47 anos de idade. Ele se
jogou pela janela do sétimo andar da Torre Ipê, do
condomínio Grand Park - Parque das Árvores no
Calhau. As outras quatro vítimas morreram por
27

BLOG DO MAYLSON REIS / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 24 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

"OPERAÇÃO VARREDURA" PRENDE 32
PESSOAS POR INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM SÃO
LUÍS E REGIÃO METROPOLITANA
Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (23) ,
uma mega operação batizada de "Varredura" foi
deflagrada pelas forças de segurança pública do
Maranhão que resultou no cumprimento de 64
mandados de busca e apreensão e na realização de
32 prisões, dentre cumprimento de mandados de
prisão preventiva e prisões em flagrante.As prisões da
são frutos de uma investigação de 5 meses , tendo
como alvos residências no bairro do Cohatrac ,em São
Luís e bairros de São José de Ribamar.
Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (23) ,
uma mega operação batizada de "Varredura" foi
deflagrada pelas forças de segurança pública do
Maranhão que resultou no cumprimento de 64
mandados de busca e apreensão e na realização de
32 prisões, dentre cumprimento de mandados de
prisão preventiva e prisões em flagrante.As prisões da
são frutos de uma investigação de 5 meses , tendo
como alvos residências no bairro do Cohatrac ,em São
Luís e bairros de São José de Ribamar.
Durante os mandados de busca foram apreendidos
drogas, dinheiro, arma de fogo e munições. Já dentre
as prisões, a polícia conseguiu prender suspeitos de
liderarem uma facção criminosa que atua na região do
Cohatrac, além da prisão definitiva de acusado de
homicídio, o qual teve prisão decretada em 23 anos de
reclusão.
Os suspeitos irão responder por associação criminosa,
tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio
e roubo. Cabe ressaltar que as investigações seguirão
em curso a fim de identificar os demais autores, além
de dar cumprimento aos demais mandados de prisão
preventiva.
A operação policial contou com a participação de
policiais civis da Superintendência de Polícia da
Capital(SPCC), (Seccional Norte e 13° Distrito Policial
do Cohatrac), com apoio operacional das demais
Superintendências da Polícia Civil, CTA e da Polícia
Militar .
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Site:
https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/07/operaca
o-varredura-prende-32-pessoas.html
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Ex-PM é condenado a 25 anos de prisão por
matar estudante
Suellen Marinho foi morta com um tiro na cabeça.
(Foto: Redes sociais)
O ex-policial militar do Ceará, Rafael do Nascimento
Oliveira Rosa, considerado culpado por matar a
estudante de Direito Suellen Marinho Lula que tinha 22
anos de idade, foi condenado a 25 anos , seis meses e
sete dias de prisão em regime fechado.
O crime aconteceu na cidade de Valença, no Piauí , a
quando o militar tentou entrar em uma festa que foi
organizada pela família da vítma, sem querer pagar a
entrada que, na época, era R$ 5. A estudante foi morta
com um tiro na cabeça.
Leia Mais: Mantida expulsão de PM que matou
universitária com tiro na cabeça
O Tribunal do Júri ocorreu na nesta sexta-feira (23),
na Vara Criminal da Comarca de Valença do Piauí,
quase cinco anos após o crime.
Segundo esclareceu o Ministério Público do Piauí
(MPPI), "Rafael insistiu para ingressar no evento sem
pagar, argumentando que era policial militar. Suellen,
que estava na entrada da festa recebendo o valor do
ingresso, reafirmou que a quantia deveria ser paga. O
ex-PM sacou a arma e efetuou o disparo que vitimou a
jovem".
Vale ressaltar que o Conselho de Sentença acatou a
tese do Ministério Público, representado pelo
promotor de Justiça Mário Normando, que chegou a
considerar que o homicídio foi praticado por motivo
considerado fútil, impossibilitando a defesa da vítima.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/25/ex-pm-econdenado-a-25-anos-de-prisao-por-matar-estudante/
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Seduc apresenta diretrizes para retorno às
aulas nas escolas da rede estadual
Com o anúncio feito pelo Governo do Maranhão sobre
o retorno às aulas nas escolas da rede pública
estadual, a partir do dia 2 de agosto, a Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) vem trabalhando na
elaboração dos protocolos pedagógicos e sanitários
que serão adotados pelas unidades escolares para a
volta das atividades presenciais.
Nesta quinta-feira (22), a Seduc divulgou as "Diretrizes
Pedagógicas para o retorno híbrido das escolas da
rede estadual de ensino no Maranhão" e tem
realizado uma série de debates com agentes e
entidades educacionais para que este retorno às
unidades escolares seja o mais seguro e adequado
possível.
Na quarta-feira (21), a reunião liderada pelo secretário
estadual de Educação, Felipe Camarão, e equipe
administrativa da Secretaria, foi com gestores e
diretores de educação das 19 Unidades Regionais do
Estado, momento em que foram apresentadas aos
educadores tais Diretrizes Pedagógicas.
Durante a reunião, que aconteceu de forma virtual,
Felipe Camarão enfatizou que o retorno das atividades
presenciais nas unidades escolares públicas
maranhenses acontecerá de forma gradual, iniciando
pelas escolas com condições para a implementação
dos protocolos de biossegurança. Dada a
preocupação com a integridade física de estudantes e
profissionais, o retorno ocorrerá no formato híbrido,
intercalando momentos de atividades presenciais e
não presenciais.
"Inicialmente faremos um retorno híbrido e assíncrono
às atividades, intercalando momentos presenciais e
não presenciais, sem exigência de interação
simultânea, de forma que, enquanto alguns estudantes
estiverem em sala, outros estarão acompanhando as
atividades por outras metodologias, como a TV
Educação e a Plataforma Gonçalves Dias, por
exemplo, já disponibilizadas pelo Governo do
Maranhão", explicou Felipe Camarão.
As Diretrizes Pedagógicas tratam ainda das
orientações para a construção da rotina escolar Plano Escolar, como podem ser melhor administradas
as aulas híbridas em formato assíncrono e,
principalmente, como acontecerá o acolhimento de
toda a comunidade escolar, compreendendo

estudantes, docentes e familiares.
"Nessas Diretrizes temos as orientações sobre como
cada gestor poderá administrar o ensino híbrido em
sua escola, conforme decisão do colegiado escolar e
aprovado pela Unidade Regional de Educação e pela
Seduc, seguindo o Plano escolar sugerido nesse
documento. Montamos toda uma engenharia
pedagógica para este retorno, não apenas nas
questões curriculares, mas também de acolhimento
dos nossos estudantes, professores e familiares",
disse o secretário.
Além dos debates com as instituições educacionais, a
Seduc tem preparado materiais informativos e os
denominados 'kits Covid', com itens de segurança,
que estão sendo distribuídos a cada unidade escolar
que retornará suas atividades no início de agosto.
"Nossas escolas receberão o que classificamos como
'kits Covid' e equipamentos de segurança e limpeza
para que cada comunidade esteja preparada para
esse retorno seguro", complementou Camarão.
Tratativa com representantes do Ministério Público
Já na manhã desta quinta-feira (22), o debate foi
realizado com representantes da Promotoria de
Justiça em Defesa da Educação do Ministério
Público do Maranhão para apresentar os planos e
diretrizes para o retorno híbrido.
O secretário Felipe Camarão ressaltou que o MP/MA é
uma instituição parceira que tem contribuído com as
ações de políticas públicas desenvolvidas pelo
Governo do Maranhão e este diálogo só reforça essa
parceria.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos ao Dr. Paulo Avelar nossos planos e
diretrizes de retorno às aulas, acertamos alguns
detalhes, falamos, inclusive, sobre casos concretos e
acreditamos que esse retorno será muito positivo para
estudantes, professores e para a sociedade",
assegurou Camarão.
O promotor de Justiça, Paulo Avelar, reforçou que a
tratativa já era um momento esperado pela Promotoria
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e que esses diálogos são importantes no tocante à
garantia do retorno seguro a todas as comunidades
escolares maranhenses.

diretrizes-para-retorno-as-aulas-nas-escolas-da-redeestadual/

"É de suma importância discutirmos em linhas gerais
as normativas para esse retorno seguro e também
como forma de garantir a toda a comunidade escolar alunado, professores, gestores, famílias -, a segurança
com que esses alunos estarão a partir do dia 02 de
agosto de forma híbrida. É um momento em que nós
vamos fazer os acompanhamentos, até o retorno
presencial total", concluiu o promotor.
Retorno às aulas
O anúncio da reabertura das escolas da rede estadual,
no próximo dia 2 de agosto, foi feito pelo Governo do
Maranhão por meio de coletiva virtual, na terça-feira
(20), momento em que o governador Flávio Dino
destacou que o retorno seguirá todos os protocolos de
biossegurança definidos pela OMS (Organização
Mundial da Saúde), como uso universal de máscaras e
distanciamento, de modo a manter a segurança de
todos, e se dará de forma progressiva, de acordo com
a realidade de cada escola.
Dino frisou ainda que um dos fatores determinantes
para este retorno é o avanço da vacinação entre os
profissionais da educação, no estado.
"Então nós avaliamos, com a imunização com duas
doses dos profissionais da educação, é que nós temos
condições sanitárias desse retorno. Vamos
obviamente acompanhando isto, frisando que é
imprescindível não apenas no que se refere à rede
estadual, mas também às redes particulares e
municipais, o cumprimento de protocolos sanitários
mormente o uso de máscaras - e termos esse sistema
de rodizio entre as atividades presenciais e não
presenciais no caso da rede estadual", disse Flávio
Dino.
Vacinação
Cabe destacar que no ranking da vacinação, o
Maranhão é o 2º estado em aplicação de vacinas nos
profissionais da educação. Até o momento já foram
aplicadas aproximadamente 195 mil doses do
imunizante contra a Covid-19.
Neste mês, o Governo do Maranhão iniciou a
aplicação da segunda dose. Em São Luís, a aplicação
dos imunizantes está acontecendo, atualmente, no
IEMA Rio Anil (antigo Cintra) e no drive-thru do São
Luís Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h; e aos sábados, das 8 às 12h.
Site: https://omaranhense.com/seduc-apresenta-
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Quatro homens são condenados por
homicídio duplo
Quatro homens foram a julgamento no Tribunal do
Júri da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim, em sessão no dia
19 de julho de 2021, às 8h30, no Plenário da Câmara
de Vereadores do Município, pela morte e ocultação
de cadáver de duas vítimas, crime que teria sido
praticado em 21 de dezembro de 2018, com a
participação de uma quinta pessoa - menor de idade.
Os réus foram sentenciados, em Ação Penal, a
julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes de
homicídio qualificado, com uso de recurso que
impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, parágrafo
segundo, inciso IV do Código Penal) e ocultação de
cadáver (artigo 211, do CP), em relação às vítimas
adultas e de corrupção de menores (artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), em
relação ao adolescente infrator.

maneira de execução. E, ainda, o concurso material
entre os crimes de corrupção de menores, homicídios
continuados e ocultações de cadáveres.
Na sentença, a juíza manteve a decisão que
determinou a prisão preventiva de todos os
condenados, por existirem os fundamentos legais
quando de sua decretação. E deixou de definir o valor
de reparação de danos, por haver elementos
suficientes para contabilizar os prejuízos.
Site: https://omaranhense.com/quatro-homens-saocondenados-por-homicidio-duplo/

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os
réus Maciel Reis Barbosa ("John John"), Gustavo Lima
da Costa ("Gustavinho"), Wesley Bastos Viana e
Mateus Ferreira Marques ("Mateus Vida Louca")
causaram a morte das vítimas Kevin da Silva
Vasconcelos e Ricardo Salgado Pinto, com golpes de
arma branca tipo facão, e ocultaram os cadáveres,
enterrando em um matagal. O crime teve a
participação de um menor de idade, que responderá
pelo ato infracional em outro processo.
Por maioria de votos, o Conselho de Sentença
confirmou a autoria, a materialidade e a letalidade dos
crimes de homicídio e os crimes de ocultação de
cadáver e corrupção de menores, rejeitando as teses
da defesa dos acusados.
RECLUSÃO
Conforme a gravidade dos crimes praticados, as
circunstâncias do crime e os antecedentes de cada
réu, a juíza Mirella Cezar Freitas (2ª Vara de
Itapecuru-Mirim) aplicou aos réus Barbosa, 22 anos e
9 meses e 10 dias de reclusão; Costa, 22 anos e 8
meses de reclusão; Viana, 22 anos e 4 meses de
reclusão; e Marques, 22 anos e 4 meses de reclusão.
Todos em regime fechado.
Na definição da pena, a juíza analisou as
circunstâncias como a continuidade dos delitos, por
terem sido praticadas dois crimes em mais de uma
ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e
4
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A Educação e a estátua da liberdade (2)
LINDONJONSOM GONÇALVES DE SOUSA

O impacto da pandemia na vida de todos nós decorre
de perdas, relações sociais modificadas e a incerteza
sobre o futuro comum. A verdade é que a pandemia
apressou mudança já em andamento, diante de um
mundo ameaçado por mudanças climáticas e um país
polarizados, carregando os mesmos históricos dilemas
e desafios não enfrentados. A Educação pública é
desses desafios: muito referida nos discursos e
promessas, mas pouco olhada sobre o que é
realmente necessário ser feito.
A educação básica, as séries iniciais e a educação
para alunos com necessidades especiais carregam a
especifica condição de serem fundadas na presença
do(a) educador(a) no mesmo espaço físico do(a)s
educando(a) s. Daí, tem-se um cenário de perdas
totais para o contingente de pessoas nessas
condições. O(a) aluno(a) que deveria entrar no
sistema educacional em 2020(1) simplesmente não
tiveram acesso à educação. Aqueles(as) que
ingressaram nos anos anteriores e não completaram o
ciclo de letramento também estão abrangidos pelo
infortúnio da perda total.
As demais séries carregam defasagens em diferentes
graus, dependendo da autonomia já estruturada pelo
aluno, dando eficiência ao ensino remoto. No entanto,
o município de São Luís (MA) não teve as ferramentas
digitais implantadas como resposta ao isolamento
forçado pela pandemia. Desde o ano passado, o
MPMA empreende medidas recomendatórias, com
base na evolução dos processos, para contornar a
paralisação total da educação e os caminhos de saída
para o retorno às aulas.
A oferta de conteúdo remoto por meio do WhatsApp
representa um percalço a mais no distanciamento às
necessidades de aprendizagem do alunado.
Justamente por que esta não é uma ferramenta
pedagógica, senão um meio usual de comunicação,
que caiu no gosto e atende às necessidades de
interação entre as pessoas, a custo ínfimo. Transmitir
material de aula não cabe nas possibilidades do
WhatsApp.
Além de todas as perdas e defasagens causadas pela
pandemia, o retrospecto das políticas educacionais
deveria ter em conta que só houve piora dos serviços
da educação pública. Somos uma população de
afrodescendentes, cujo ancestrais sofreram diáspora
durante e após a escravatura. Em busca de segurança

física, durante, por alternativas de vida, após; muitas
localidades no interior do estado tornaram-se núcleos
com vários grupos quilombolas.
Na reurbanização dos anos 80, muitos desses grupos
humanos espalhados reagruparam nas cidades. São
Luís teve incremento populacional, formando a base
que a torna uma cidade de 1 milhão de habitantes na
atualidade. No entanto, essa migração interna não
teve adequado acompanhamento, em termos de
políticas públicas, sobretudo educacionais.
As duas últimas gestões de São Luís não construíram
nenhuma nova escola, a despeito desse aumento
populacional. Mesmo que São Luís seja 4ª receita
tributária do Nordeste. Nesse período muitos
municípios evoluíram e alguns alcançaram níveis de
excelência. O descaso com educação ainda é
agravado com a subsistência de uma rede de escolas
comunitárias.
O caos na educação está sendo dimensionado pelo
MPMA, pelo Sindieducação, ocupado em melhorar o
ambiente de trabalho dos profissionais da educação e
cuidar do padrão remuneratório da classe. Nesse
trabalho já temos, além das recomendações, ação de
responsabilização contra os últimos gestores,
mostrando a necessidade de sancionamento por conta
de 46 escolas precárias ou destruídas, entre as piores
das 269 escolas, das quais mais de 70% não têm
estrutura adequada e muitas estão com excesso de
alunos. São espaços de acumulação de pessoas, não
acolhedores. São reminiscências de senzalas, de triste
memória do nosso povo, impondo o reconhecimento
do racismo estrutural na política educacional de São
Luís.
A educação deve ser prioridade social, a avaliação de
contas pelos órgãos de controle, participação social,
controle de gestão e transparência. Precisamos que a
população participe da causa. Pelo desespero do
enorme contingente de população para que seus filhos
compartilhem os generosos recursos públicos
destinados à educação.
Nos últimos dias, a discussão sobre uma cópia da
estátua da liberdade numa loja de varejo a ser
instalada em São Luís, sob a justificativa de ofender o
patrimônio histórico da cidade patrimônio da
humanidade, mobilizou a opinião pública. O gosto por
esse tipo de elemento urbano é discutível. Falta de
calçadas e arborização por espécies invasoras, praias
imundas nos fazem companhia no presente.
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Precisamos dessa energia mobilizada contra ou a
favor da tal estátua.
Reconhecer o valor do patrimônio histórico não deve
ser excluído da consciência de que esse patrimônio foi
edificado por mão de obra escravizada. Seus
descendentes são portadores de direitos a uma
educação pública de qualidade. O que está sendo
oferecido não é nada disso.
*PROMOTOR DA 2ª PROMOTORIA DA CAPITAL.
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Liberdade, mas de expressão - FONTE
FLÁVIA REGINA MELO

"Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte
seu direito de dizê-lo". A frase atribuída ao filósofo
Voltaire parece insculpida na história deste JP, o que
nos anima a prosseguir no propósito editorial, com a
compreensão inequívoca de que democracia,
liberdade e pluralismo são indissociáveis.
Em um mundo com discussões aquecidas pelos
algoritmos das redes sociais, a coluna inaugurou, no
domingo passado, a polêmica envolvendo a patetice
de construir uma réplica da Estátua da Liberdade na
terra de Negro Cosme. Cosme Bento das Chagas, o
Negro Cosme, foi líder da Balaiada, uma das maiores
revoltas populares do país, ocorrida no Maranhão, no
período de 1838 a 1841, com participação de negros,
vaqueiros e população de baixa renda. O preto liderou
três mil escravizados e ficou conhecido como
"Imperador da Liberdade".
Feito o devido reparo à historiografia (somente agora
oficial do Maranhão), é fundamental ir além do mimimi
e dos extremos que costumam rasgar ao meio as
polarizações tão banalizadas na atualidade. Um
charmoso sociólogo francês, Pierre Bourdieu, nos
inspira a falar de símbolos, de "poder simbólico",
considerado por ele como um poder invisível de
construção da realidade. O tema aqui vai além do
símbolo da estátua nova-iorquina e dos empregos a
serem gerados. Nenhum imbecil - palavra muito usada
nesta controvérsia - se posicionaria contra empregos
em um país hoje com mais de 14 milhões de
desempregados.

Símbolo por símbolo, que prevaleça nestes tempos
sombrios a força dos nossos cazumbás e suas magias
para afastar os maus espíritos. Ou de qualquer outro
símbolo da nossa imensa e rica maranhensidade. Esta
é a nossa opinião, contrária à do JP, na figura do Dr.
Pêta, mas assegurada pelo respeito que o jornal tem
pela liberdade (essa sim!) de opinião.
Leões e carcarás
A polêmica sobre a Estátua da Liberdade, "amarra e
prende", em antiga expressão, suscitou as mais
diversas reações nas redes sociais. Houve quem
protestasse até contra o símbolo dos leões no palácio
do Executivo maranhense, com o argumento de que
se trata de animal "que nem pertence à fauna
maranhense". Os defensores da cafonice
desconhecem a simbologia de poder, justiça e domínio
representada pelos leões de bronze que ornam o
Palácio dos Leões. As peças foram encomendadas
pelo então governador Magalhaes de Almeida (19261929) à lendária fábrica escocesa Saracen Foudry.
Ouro de tolo

A estátua é um símbolo. E símbolos são instrumentos
de identidade cultural, de certa visão de mundo,
reprodutores de determinada ordem social.

A mineradora Aurizona, controlada pela empresa
canadense Equinox Gold, encravada em Godofredo
Viana, moveu ação judicial contra integrantes do
Movimento dos Atingidos por Barragens (MABE) e
contra mais quatro moradores da localidade. A causa
é uma tentativa de criminalização dos protestos feitos
pela comunidade, em março deste ano, quando fortes
chuvas causaram inundação de um lago da mina,
provocando transtornos e falta d'água. A companhia
requereu à justiça multa e até proibição de futuros
protestos sob alegação de "prejuízos e perturbação da
ordem pública".

Não há como aplaudir uma cafonice que reproduz a
"liberdade" em um empreendimento de propriedade de
um senhor que, em 2018, veiculou um vídeo
ameaçando demitir funcionários que não votassem em
Bolsonaro - iniciativa posteriormente proibida pela
Justiça do Trabalho de Florianópolis.

Desde o acidente, com vazamento de resíduos da
mineradora, os moradores convivem com falta d'água
e poluição nas torneiras. De acordo com a Agência
Nacional de Mineração, apenas em 2020, a Equinox
Gold obteve receita bruta de mais de 1 bilhão de reais
no município.

Menos ainda ser jornalista e subdimensionar o fato de
que o véi em questão é um dos investigados pelo STF,
no Inquérito número 4.781, das Fake News, que
investiga a rede bolsonarista de comunicação, com
suas milícias digitais, gabinetes de ódio e disparos em
massa de notícias falsas em afronta direta ao
jornalismo exercido com seriedade e responsabilidade.

No mundo da lua
O prefeito Lahesio Bonfim (PSL), de São Pedro dos
Crentes, convoca para um ato a ser realizado no
inusitado foguetinho da Lagoa da Jansen, no dia 1 de
agosto. O protesto será uma defesa da PEC 135/19,
que estabelece obrigatoriedade da expedição de
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cédulas físicas de votação. O protesto tem como
palavra de ordem: "o povo das ruas pelo voto
auditável". Mas o próprio TSE já explicou que a urna
eletrônica possibilita a auditoria da totalização dos
votos, ao término da votação, com a impressão dos
Boletins de Urna. No caso do voto impresso, os papéis
seriam depositados, manualmente (sejam mãos bobas
ou não), em urna virgem, lacrada ou de origem
duvidosa. Ele espera que o ato tenha um bom fim.
Saúde financeira
Empresas brasileiras deixam de faturar R$ 230
milhões, por ano, com improdutividade dos
colaboradores. Ou seja, problemas na saúde
corporativa geram problemas na saúde financeira. No
Maranhão, a única empresa do Nordeste a dispor de
um software específico para tratar da Gestão de
Saúde Corporativa das empresas acaba de se
instalar: a Workability, assessoria e consultoria
especializada em gestão do absenteísmo, gestão de
funcionários afastados, gestão do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), armazenamento digital de
documentos ocupacionais e de gestão de pessoas.

Carvalho, de realizar o primeiro casamento
comunitário de casais homoafetivos. "Eu nunca
imaginei que fosse estar viva para ver o presidente do
Tribunal de Justiça ouvir uma travesti falando sobre a
violência e discriminação delas", declarou a
magistrada, com exclusividade à coluna.
Com vergonha
Cento e duas operações de combate ao desvio e
utilização indevida de verbas federais destinadas ao
combate à covid-19 e cerca de 190 milhões de reais
apreendidos até o último dia 13. O saldo de operações
da PF mostra um Maranhão negativo, em segundo
lugar no ranking dos estados que mais tiveram
operações do tipo, em plena pandemia.
Gestores que afanam do erário podem asfixiar e matar
contaminados pelo coronavírus. Em boa hora, o
governo do Estado realizou um seminário de
prevenção à corrupção, para adesão do Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção. Quantos
municípios maranhenses aderiram? Eis uma boa
pergunta.

Cem anos de amorosidade

Dia de Preta

Um dos mais relevantes intelectuais brasileiros, Paulo
Freire, terá justas celebrações em 2021, ano do
centenário de seu nascimento.

A coluna faz o registro necessário da data de hoje, 25
de julho, Dia da Mulher Negra.

Considerado "uma ameaça" pelos militares do período
ditatorial, é o brasileiro com mais títulos de doutor
honoris causa e o escritor da terceira obra mais citada
em trabalhos de Ciências Humanas do mundo:
Pedagogia do Oprimido. No Maranhão, a homenagem
acontecerá em novembro, sob a forma de evento. O
Encontro Nacional de Diálogos Freirianos, na Ufma,
tem como tema "Centenário de Paulo Freire:
dialogicidade e educação, entre lutas e
amorosidades", com apoio fundamental da Fapema.
Em agosto, haverá um lançamento virtual.

Instituída pelo governo do Brasil, em 2014, a data foi
inspirada no Dia da Mulher Afro- Latina-Americana e
Caribenha, criado em julho de 1992. O Maranhão
possui 302.684 mulheres negras, de acordo com o
último censo do IBGE. Coletivos de pretas ocupam
ruas, universidades e espaços de debate para trazer
pautas antes invisibilizadas. As mortes violentas de
mulheres negras subiram 12,4% e o risco de uma
mulher negra ser morta é 64% maior do que o de uma
mulher branca, segundo dados do Atlas da Violência
2020.
Pirão primeiro

Judiciário anti-LGBTQI fóbico
Além de abrir as cabeças e as portas da corte de
justiça para o I Seminário Estadual Diversidade e
Antidiscriminação, o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Lourival Serejo, dá
exemplo, em um meio tradicionalmente conservador,
de garantia ao preceito: "todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e direitos". O
judiciário maranhense (que esta semana atualizou as
regras para que pessoas transgêneras, maiores de 18
anos, possam requerer a alteração do primeiro nome e
do gênero no registro de nascimento ou casamento)
acatou ainda a sugestão da coordenadora adjunta do
Comitê da Diversidade do TJ-MA, juíza Elaile

Apesar das gordas verbas do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) destinadas às prefeituras
municipais, alunos de vários municípios brasileiros
estão à míngua sem merenda ou com a distribuição
irregular. Com a pandemia e escolas fechadas, alguns
alcaides revolveram incrementar, para pior, os kits de
refeição. Denúncias pipocam em todo o país sobre o
programa que, em uma única refeição, atende 41
milhões de pessoas. São itens faltando ou produtos
supostamente comprados de agricultores familiares.
Só não faltam recursos caindo na conta das
prefeituras. Um município como Milagres do
Maranhão, com pouco mais de 8 mil habitantes,
recebeu mais de milhão de reais, R$ 576.679,00, de 1
3
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de janeiro de 2020 a 7 de julho deste ano, de acordo
com o Portal da Transparência. O PNAE deve ser
fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos
Conselhos de Alimentação Escolar, pelo FNDE, pelo
TCU, CGU e pelo Ministério Público.
LACROU
O coletivo Nós, a primeira experiência de mandato
coletivo na Câmara Municipal de São Luís, formado
por sete jovens da periferia da capital, inova na
comunicação política. Nas redes sociais, os covereadores mantêm o quadro em vídeo
'Descomplicando a Câmara', com esclarecimentos
sobre todo o funcionamento do legislativo municipal,
democratizando o acesso popular às informações da
casa.
CANCELADO
O médico e prefeito de Carolina (MA), Erivelton
Teixeira Neves (PL), que já foi alvo de ações por
improbidade administrativa e por acúmulo ilegal de
funções, agora coleciona mais uma grave acusação na
ficha. Ele voltou a ser denunciado por, supostamente,
ter feito um aborto ilegal na ex-amante Rafaela Maria
Sousa Santos, dentro de um motel, no município de
Augustinópolis (TO), arrancando a força a criança da
barriga da mãe. Segundo ela, sem o seu
consentimento.
TROLLAGEM
"O poder é um centauro: metade coerção, metade
legitimidade" (Antonio Gramsci - filósofo marxista,
jornalista e político italiano)
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Retorno presencial das aulas na rede estadual
de educação é tema de reunião
O Ministério Público do Maranhão recebeu,
oficialmente, na quinta-feira, 22, o documento
"Diretrizes Pedagógicas para o Retorno Híbrido das
Escolas da Rede Estadual de Ensino no Maranhão". O
material foi repassado pelo secretário estadual de
Educação, Felipe Camarão, ao titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Defesa da Educação, Paulo Avelar.
O objetivo da reunião, realizada na sede do MPMA,
em São Luís, foi debater as medidas sanitárias e
pedagógicas para o retorno presencial seguro das
aulas nas escolas públicas maranhenses.
Felpe Camarão informou que o planejamento da
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) prevê o
retorno híbrido, em agosto, e, após as adaptações
necessárias, nos meses seguintes, o retorno
presencial.
"Cada escola vai indicar, de acordo com suas
realidades, como vai voltar. Vamos respeitar as
peculiaridades locais e acompanhar, atentamente, o
retorno", explicou.
Durante a vigência do sistema híbrido, conforme
esclareceu Camarão, parte das aulas serão
assíncronas, ou seja, quando não ocorrem
transmissões ao vivo. As aulas são gravadas pelos
professores e transmitidas posteriormente.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos nossos planos, nossas diretrizes de
retorno às aulas. Acertamos alguns detalhes, falamos,
inclusive, sobre casos concretos e acreditamos que
esse retorno será muito positivo para estudantes,
professores e sociedade", afirmou Camarão.
Na avaliação de Paulo Avelar, o diálogo institucional é
importante para a Promotoria de Justiça tirar as
dúvidas e avaliar como proceder diante do
planejamento da Seduc. "É de suma importância
discutir as normativas para esse retorno seguro e
também como forma de garantir a toda comunidade
escolar, ao alunado, professores, gestores e às
famílias, a segurança. Vamos fazer o
acompanhamento até o retorno presencial completo",
declarou.
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Liberdade, mas de expressão - FONTE
FLÁVIA REGINA MELO

"Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte
seu direito de dizê-lo". A frase atribuída ao filósofo
Voltaire parece insculpida na história deste JP, o que
nos anima a prosseguir no propósito editorial, com a
compreensão inequívoca de que democracia,
liberdade e pluralismo são indissociáveis.
Em um mundo com discussões aquecidas pelos
algoritmos das redes sociais, a coluna inaugurou, no
domingo passado, a polêmica envolvendo a patetice
de construir uma réplica da Estátua da Liberdade na
terra de Negro Cosme. Cosme Bento das Chagas, o
Negro Cosme, foi líder da Balaiada, uma das maiores
revoltas populares do país, ocorrida no Maranhão, no
período de 1838 a 1841, com participação de negros,
vaqueiros e população de baixa renda. O preto liderou
três mil escravizados e ficou conhecido como
"Imperador da Liberdade".
Feito o devido reparo à historiografia (somente agora
oficial do Maranhão), é fundamental ir além do mimimi
e dos extremos que costumam rasgar ao meio as
polarizações tão banalizadas na atualidade. Um
charmoso sociólogo francês, Pierre Bourdieu, nos
inspira a falar de símbolos, de "poder simbólico",
considerado por ele como um poder invisível de
construção da realidade. O tema aqui vai além do
símbolo da estátua nova-iorquina e dos empregos a
serem gerados. Nenhum imbecil - palavra muito usada
nesta controvérsia - se posicionaria contra empregos
em um país hoje com mais de 14 milhões de
desempregados.

Símbolo por símbolo, que prevaleça nestes tempos
sombrios a força dos nossos cazumbás e suas magias
para afastar os maus espíritos. Ou de qualquer outro
símbolo da nossa imensa e rica maranhensidade. Esta
é a nossa opinião, contrária à do JP, na figura do Dr.
Pêta, mas assegurada pelo respeito que o jornal tem
pela liberdade (essa sim!) de opinião.
Leões e carcarás
A polêmica sobre a Estátua da Liberdade, "amarra e
prende", em antiga expressão, suscitou as mais
diversas reações nas redes sociais. Houve quem
protestasse até contra o símbolo dos leões no palácio
do Executivo maranhense, com o argumento de que
se trata de animal "que nem pertence à fauna
maranhense". Os defensores da cafonice
desconhecem a simbologia de poder, justiça e domínio
representada pelos leões de bronze que ornam o
Palácio dos Leões. As peças foram encomendadas
pelo então governador Magalhaes de Almeida (19261929) à lendária fábrica escocesa Saracen Foudry.
Ouro de tolo

A estátua é um símbolo. E símbolos são instrumentos
de identidade cultural, de certa visão de mundo,
reprodutores de determinada ordem social.

A mineradora Aurizona, controlada pela empresa
canadense Equinox Gold, encravada em Godofredo
Viana, moveu ação judicial contra integrantes do
Movimento dos Atingidos por Barragens (MABE) e
contra mais quatro moradores da localidade. A causa
é uma tentativa de criminalização dos protestos feitos
pela comunidade, em março deste ano, quando fortes
chuvas causaram inundação de um lago da mina,
provocando transtornos e falta d'água. A companhia
requereu à justiça multa e até proibição de futuros
protestos sob alegação de "prejuízos e perturbação da
ordem pública".

Não há como aplaudir uma cafonice que reproduz a
"liberdade" em um empreendimento de propriedade de
um senhor que, em 2018, veiculou um vídeo
ameaçando demitir funcionários que não votassem em
Bolsonaro - iniciativa posteriormente proibida pela
Justiça do Trabalho de Florianópolis.

Desde o acidente, com vazamento de resíduos da
mineradora, os moradores convivem com falta d'água
e poluição nas torneiras. De acordo com a Agência
Nacional de Mineração, apenas em 2020, a Equinox
Gold obteve receita bruta de mais de 1 bilhão de reais
no município.

Menos ainda ser jornalista e subdimensionar o fato de
que o véi em questão é um dos investigados pelo STF,
no Inquérito número 4.781, das Fake News, que
investiga a rede bolsonarista de comunicação, com
suas milícias digitais, gabinetes de ódio e disparos em
massa de notícias falsas em afronta direta ao
jornalismo exercido com seriedade e responsabilidade.

No mundo da lua
O prefeito Lahesio Bonfim (PSL), de São Pedro dos
Crentes, convoca para um ato a ser realizado no
inusitado foguetinho da Lagoa da Jansen, no dia 1 de
agosto. O protesto será uma defesa da PEC 135/19,
que estabelece obrigatoriedade da expedição de
1
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cédulas físicas de votação. O protesto tem como
palavra de ordem: "o povo das ruas pelo voto
auditável". Mas o próprio TSE já explicou que a urna
eletrônica possibilita a auditoria da totalização dos
votos, ao término da votação, com a impressão dos
Boletins de Urna. No caso do voto impresso, os papéis
seriam depositados, manualmente (sejam mãos bobas
ou não), em urna virgem, lacrada ou de origem
duvidosa. Ele espera que o ato tenha um bom fim.
Saúde financeira
Empresas brasileiras deixam de faturar R$ 230
milhões, por ano, com improdutividade dos
colaboradores. Ou seja, problemas na saúde
corporativa geram problemas na saúde financeira. No
Maranhão, a única empresa do Nordeste a dispor de
um software específico para tratar da Gestão de
Saúde Corporativa das empresas acaba de se
instalar: a Workability, assessoria e consultoria
especializada em gestão do absenteísmo, gestão de
funcionários afastados, gestão do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), armazenamento digital de
documentos ocupacionais e de gestão de pessoas.

Carvalho, de realizar o primeiro casamento
comunitário de casais homoafetivos. "Eu nunca
imaginei que fosse estar viva para ver o presidente do
Tribunal de Justiça ouvir uma travesti falando sobre a
violência e discriminação delas", declarou a
magistrada, com exclusividade à coluna.
Com vergonha
Cento e duas operações de combate ao desvio e
utilização indevida de verbas federais destinadas ao
combate à covid-19 e cerca de 190 milhões de reais
apreendidos até o último dia 13. O saldo de operações
da PF mostra um Maranhão negativo, em segundo
lugar no ranking dos estados que mais tiveram
operações do tipo, em plena pandemia.
Gestores que afanam do erário podem asfixiar e matar
contaminados pelo coronavírus. Em boa hora, o
governo do Estado realizou um seminário de
prevenção à corrupção, para adesão do Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção. Quantos
municípios maranhenses aderiram? Eis uma boa
pergunta.

Cem anos de amorosidade

Dia de Preta

Um dos mais relevantes intelectuais brasileiros, Paulo
Freire, terá justas celebrações em 2021, ano do
centenário de seu nascimento.

A coluna faz o registro necessário da data de hoje, 25
de julho, Dia da Mulher Negra.

Considerado "uma ameaça" pelos militares do período
ditatorial, é o brasileiro com mais títulos de doutor
honoris causa e o escritor da terceira obra mais citada
em trabalhos de Ciências Humanas do mundo:
Pedagogia do Oprimido. No Maranhão, a homenagem
acontecerá em novembro, sob a forma de evento. O
Encontro Nacional de Diálogos Freirianos, na Ufma,
tem como tema "Centenário de Paulo Freire:
dialogicidade e educação, entre lutas e
amorosidades", com apoio fundamental da Fapema.
Em agosto, haverá um lançamento virtual.

Instituída pelo governo do Brasil, em 2014, a data foi
inspirada no Dia da Mulher Afro- Latina-Americana e
Caribenha, criado em julho de 1992. O Maranhão
possui 302.684 mulheres negras, de acordo com o
último censo do IBGE. Coletivos de pretas ocupam
ruas, universidades e espaços de debate para trazer
pautas antes invisibilizadas. As mortes violentas de
mulheres negras subiram 12,4% e o risco de uma
mulher negra ser morta é 64% maior do que o de uma
mulher branca, segundo dados do Atlas da Violência
2020.
Pirão primeiro

Judiciário anti-LGBTQI fóbico
Além de abrir as cabeças e as portas da corte de
justiça para o I Seminário Estadual Diversidade e
Antidiscriminação, o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Lourival Serejo, dá
exemplo, em um meio tradicionalmente conservador,
de garantia ao preceito: "todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e direitos". O
judiciário maranhense (que esta semana atualizou as
regras para que pessoas transgêneras, maiores de 18
anos, possam requerer a alteração do primeiro nome e
do gênero no registro de nascimento ou casamento)
acatou ainda a sugestão da coordenadora adjunta do
Comitê da Diversidade do TJ-MA, juíza Elaile

Apesar das gordas verbas do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) destinadas às prefeituras
municipais, alunos de vários municípios brasileiros
estão à míngua sem merenda ou com a distribuição
irregular. Com a pandemia e escolas fechadas, alguns
alcaides revolveram incrementar, para pior, os kits de
refeição. Denúncias pipocam em todo o país sobre o
programa que, em uma única refeição, atende 41
milhões de pessoas. São itens faltando ou produtos
supostamente comprados de agricultores familiares.
Só não faltam recursos caindo na conta das
prefeituras. Um município como Milagres do
Maranhão, com pouco mais de 8 mil habitantes,
recebeu mais de milhão de reais, R$ 576.679,00, de 1
2
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de janeiro de 2020 a 7 de julho deste ano, de acordo
com o Portal da Transparência. O PNAE deve ser
fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos
Conselhos de Alimentação Escolar, pelo FNDE, pelo
TCU, CGU e pelo Ministério Público.
LACROU
O coletivo Nós, a primeira experiência de mandato
coletivo na Câmara Municipal de São Luís, formado
por sete jovens da periferia da capital, inova na
comunicação política. Nas redes sociais, os covereadores mantêm o quadro em vídeo
'Descomplicando a Câmara', com esclarecimentos
sobre todo o funcionamento do legislativo municipal,
democratizando o acesso popular às informações da
casa.
CANCELADO
O médico e prefeito de Carolina (MA), Erivelton
Teixeira Neves (PL), que já foi alvo de ações por
improbidade administrativa e por acúmulo ilegal de
funções, agora coleciona mais uma grave acusação na
ficha. Ele voltou a ser denunciado por, supostamente,
ter feito um aborto ilegal na ex-amante Rafaela Maria
Sousa Santos, dentro de um motel, no município de
Augustinópolis (TO), arrancando a força a criança da
barriga da mãe. Segundo ela, sem o seu
consentimento.
TROLLAGEM
"O poder é um centauro: metade coerção, metade
legitimidade" (Antonio Gramsci - filósofo marxista,
jornalista e político italiano)

3

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 06. Dom, 25 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Retorno presencial das aulas na rede estadual
de educação é tema de reunião
O Ministério Público do Maranhão recebeu,
oficialmente, na quinta-feira, 22, o documento
"Diretrizes Pedagógicas para o Retorno Híbrido das
Escolas da Rede Estadual de Ensino no Maranhão". O
material foi repassado pelo secretário estadual de
Educação, Felipe Camarão, ao titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Defesa da Educação, Paulo Avelar.
O objetivo da reunião, realizada na sede do MPMA,
em São Luís, foi debater as medidas sanitárias e
pedagógicas para o retorno presencial seguro das
aulas nas escolas públicas maranhenses.
Felpe Camarão informou que o planejamento da
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) prevê o
retorno híbrido, em agosto, e, após as adaptações
necessárias, nos meses seguintes, o retorno
presencial.
"Cada escola vai indicar, de acordo com suas
realidades, como vai voltar. Vamos respeitar as
peculiaridades locais e acompanhar, atentamente, o
retorno", explicou.
Durante a vigência do sistema híbrido, conforme
esclareceu Camarão, parte das aulas serão
assíncronas, ou seja, quando não ocorrem
transmissões ao vivo. As aulas são gravadas pelos
professores e transmitidas posteriormente.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos nossos planos, nossas diretrizes de
retorno às aulas. Acertamos alguns detalhes, falamos,
inclusive, sobre casos concretos e acreditamos que
esse retorno será muito positivo para estudantes,
professores e sociedade", afirmou Camarão.
Na avaliação de Paulo Avelar, o diálogo institucional é
importante para a Promotoria de Justiça tirar as
dúvidas e avaliar como proceder diante do
planejamento da Seduc. "É de suma importância
discutir as normativas para esse retorno seguro e
também como forma de garantir a toda comunidade
escolar, ao alunado, professores, gestores e às
famílias, a segurança. Vamos fazer o
acompanhamento até o retorno presencial completo",
declarou.
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Retorno presencial das aulas na rede estadual
de educação é tema de reunião
O Ministério Público do Maranhão recebeu,
oficialmente, o documento "Diretrizes Pedagógicas
para o Retorno Híbrido das Escolas da Rede Estadual
de Ensino no Maranhão". O material foi repassado
pelo secretário estadual de Educação, Felipe
Camarão, ao titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação, Paulo Avelar.
O objetivo da reunião, realizada na sede do MPMA,
em São Luís, foi debater as medidas sanitárias e
pedagógicas para o retorno presencial seguro das
aulas nas escolas públicas maranhenses.
Felpe Camarão informou que o planejamento da
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) prevê o
retorno híbrido, em agosto, e, após as adaptações
necessárias, nos meses seguintes, o retorno
presencial. "Cada escola vai indicar, de acordo com
suas realidades, como vai voltar. Vamos respeitar as
peculiaridades locais e acompanhar, atentamente, o
retorno", explicou.
Durante a vigência do sistema híbrido, conforme
esclareceu Camarão, parte das aulas serão
assíncronas, ou seja, quando não ocorrem
transmissões ao vivo. As aulas são gravadas pelos
professores e transmitidas posteriormente.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos nossos planos, nossas diretrizes de
retorno às aulas. Acertamos alguns detalhes, falamos,
inclusive, sobre casos concretos e acreditamos que
esse retorno será muito positivo para estudantes,
professores e sociedade", afirmou Camarão.
Na avaliação de Paulo Avelar, o diálogo institucional é
importante para a Promotoria de Justiça tirar as
dúvidas e avaliar como proceder diante do
planejamento da Seduc. "É de suma importância
discutir as normativas para esse retorno seguro e
também como forma de garantir a toda comunidade
escolar, ao alunado, professores, gestores e às
famílias, a segurança. Vamos fazer o
acompanhamento até o retorno presencial completo ,
declarou.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1019526/retornopresencial-das-aulas-na-rede-estadual-de-educacao-e-
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tema-de-reuniao
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Seduc apresenta diretrizes para retorno às
aulas nas escolas da rede estadual
Com o anúncio feito pelo Governo do Maranhão sobre
o retorno às aulas nas escolas da rede pública
estadual, a partir do dia 2 de agosto, a Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) vem trabalhando na
elaboração dos protocolos pedagógicos e sanitários
que serão adotados pelas unidades escolares para a
volta das atividades presenciais.
Nesta quinta-feira (22), a Seduc divulgou as "Diretrizes
Pedagógicas para o retorno híbrido das escolas da
rede estadual de ensino no Maranhão" e tem
realizado uma série de debates com agentes e
entidades educacionais para que este retorno às
unidades escolares seja o mais seguro e adequado
possível.
Na quarta-feira (21), a reunião liderada pelo secretário
estadual de Educação, Felipe Camarão, e equipe
administrativa da Secretaria, foi com gestores e
diretores de educação das 19 Unidades Regionais do
Estado, momento em que foram apresentadas aos
educadores tais Diretrizes Pedagógicas.
Durante a reunião, que aconteceu de forma virtual,
Felipe Camarão enfatizou que o retorno das atividades
presenciais nas unidades escolares públicas
maranhenses acontecerá de forma gradual, iniciando
pelas escolas com condições para a implementação
dos protocolos de biossegurança. Dada a
preocupação com a integridade física de estudantes e
profissionais, o retorno ocorrerá no formato híbrido,
intercalando momentos de atividades presenciais e
não presenciais.
"Inicialmente faremos um retorno híbrido e assíncrono
às atividades, intercalando momentos presenciais e
não presenciais, sem exigência de interação
simultânea, de forma que, enquanto alguns estudantes
estiverem em sala, outros estarão acompanhando as
atividades por outras metodologias, como a TV
Educação e a Plataforma Gonçalves Dias, por
exemplo, já disponibilizadas pelo Governo do
Maranhão", explicou Felipe Camarão.
As Diretrizes Pedagógicas tratam ainda das
orientações para a construção da rotina escolar Plano Escolar, como podem ser melhor administradas
as aulas híbridas em formato assíncrono e,
principalmente, como acontecerá o acolhimento de
toda a comunidade escolar, compreendendo

estudantes, docentes e familiares.
"Nessas Diretrizes temos as orientações sobre como
cada gestor poderá administrar o ensino híbrido em
sua escola, conforme decisão do colegiado escolar e
aprovado pela Unidade Regional de Educação e pela
Seduc, seguindo o Plano escolar sugerido nesse
documento. Montamos toda uma engenharia
pedagógica para este retorno, não apenas nas
questões curriculares, mas também de acolhimento
dos nossos estudantes, professores e familiares",
disse o secretário.
Além dos debates com as instituições educacionais, a
Seduc tem preparado materiais informativos e os
denominados 'kits Covid', com itens de segurança,
que estão sendo distribuídos a cada unidade escolar
que retornará suas atividades no início de agosto.
"Nossas escolas receberão o que classificamos como
'kits Covid' e equipamentos de segurança e limpeza
para que cada comunidade esteja preparada para
esse retorno seguro", complementou Camarão.
Tratativa com representantes do Ministério Público
Já na manhã desta quinta-feira (22), o debate foi
realizado com representantes da Promotoria de
Justiça em Defesa da Educação do Ministério
Público do Maranhão para apresentar os planos e
diretrizes para o retorno híbrido.
O secretário Felipe Camarão ressaltou que o MP/MA é
uma instituição parceira que tem contribuído com as
ações de políticas públicas desenvolvidas pelo
Governo do Maranhão e este diálogo só reforça essa
parceria.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos ao Dr. Paulo Avelar nossos planos e
diretrizes de retorno às aulas, acertamos alguns
detalhes, falamos, inclusive, sobre casos concretos e
acreditamos que esse retorno será muito positivo para
estudantes, professores e para a sociedade",
assegurou Camarão.
O promotor de Justiça, Paulo Avelar, reforçou que a
tratativa já era um momento esperado pela Promotoria
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e que esses diálogos são importantes no tocante à
garantia do retorno seguro a todas as comunidades
escolares maranhenses.

diretrizes-para-retorno-as-aulas-nas-escolas-da-redeestadual/

"É de suma importância discutirmos em linhas gerais
as normativas para esse retorno seguro e também
como forma de garantir a toda a comunidade escolar alunado, professores, gestores, famílias -, a segurança
com que esses alunos estarão a partir do dia 02 de
agosto de forma híbrida. É um momento em que nós
vamos fazer os acompanhamentos, até o retorno
presencial total", concluiu o promotor.
Retorno às aulas
O anúncio da reabertura das escolas da rede estadual,
no próximo dia 2 de agosto, foi feito pelo Governo do
Maranhão por meio de coletiva virtual, na terça-feira
(20), momento em que o governador Flávio Dino
destacou que o retorno seguirá todos os protocolos de
biossegurança definidos pela OMS (Organização
Mundial da Saúde), como uso universal de máscaras e
distanciamento, de modo a manter a segurança de
todos, e se dará de forma progressiva, de acordo com
a realidade de cada escola.
Dino frisou ainda que um dos fatores determinantes
para este retorno é o avanço da vacinação entre os
profissionais da educação, no estado.
"Então nós avaliamos, com a imunização com duas
doses dos profissionais da educação, é que nós temos
condições sanitárias desse retorno. Vamos
obviamente acompanhando isto, frisando que é
imprescindível não apenas no que se refere à rede
estadual, mas também às redes particulares e
municipais, o cumprimento de protocolos sanitários
mormente o uso de máscaras - e termos esse sistema
de rodizio entre as atividades presenciais e não
presenciais no caso da rede estadual", disse Flávio
Dino.
Vacinação
Cabe destacar que no ranking da vacinação, o
Maranhão é o 2º estado em aplicação de vacinas nos
profissionais da educação. Até o momento já foram
aplicadas aproximadamente 195 mil doses do
imunizante contra a Covid-19.
Neste mês, o Governo do Maranhão iniciou a
aplicação da segunda dose. Em São Luís, a aplicação
dos imunizantes está acontecendo, atualmente, no
IEMA Rio Anil (antigo Cintra) e no drive-thru do São
Luís Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h; e aos sábados, das 8 às 12h.
Site: https://omaranhense.com/seduc-apresenta-
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Quatro homens são condenados por
homicídio duplo
Quatro homens foram a julgamento no Tribunal do
Júri da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim, em sessão no dia
19 de julho de 2021, às 8h30, no Plenário da Câmara
de Vereadores do Município, pela morte e ocultação
de cadáver de duas vítimas, crime que teria sido
praticado em 21 de dezembro de 2018, com a
participação de uma quinta pessoa - menor de idade.
Os réus foram sentenciados, em Ação Penal, a
julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes de
homicídio qualificado, com uso de recurso que
impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, parágrafo
segundo, inciso IV do Código Penal) e ocultação de
cadáver (artigo 211, do CP), em relação às vítimas
adultas e de corrupção de menores (artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), em
relação ao adolescente infrator.

maneira de execução. E, ainda, o concurso material
entre os crimes de corrupção de menores, homicídios
continuados e ocultações de cadáveres.
Na sentença, a juíza manteve a decisão que
determinou a prisão preventiva de todos os
condenados, por existirem os fundamentos legais
quando de sua decretação. E deixou de definir o valor
de reparação de danos, por haver elementos
suficientes para contabilizar os prejuízos.
Site: https://omaranhense.com/quatro-homens-saocondenados-por-homicidio-duplo/

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os
réus Maciel Reis Barbosa ("John John"), Gustavo Lima
da Costa ("Gustavinho"), Wesley Bastos Viana e
Mateus Ferreira Marques ("Mateus Vida Louca")
causaram a morte das vítimas Kevin da Silva
Vasconcelos e Ricardo Salgado Pinto, com golpes de
arma branca tipo facão, e ocultaram os cadáveres,
enterrando em um matagal. O crime teve a
participação de um menor de idade, que responderá
pelo ato infracional em outro processo.
Por maioria de votos, o Conselho de Sentença
confirmou a autoria, a materialidade e a letalidade dos
crimes de homicídio e os crimes de ocultação de
cadáver e corrupção de menores, rejeitando as teses
da defesa dos acusados.
RECLUSÃO
Conforme a gravidade dos crimes praticados, as
circunstâncias do crime e os antecedentes de cada
réu, a juíza Mirella Cezar Freitas (2ª Vara de
Itapecuru-Mirim) aplicou aos réus Barbosa, 22 anos e
9 meses e 10 dias de reclusão; Costa, 22 anos e 8
meses de reclusão; Viana, 22 anos e 4 meses de
reclusão; e Marques, 22 anos e 4 meses de reclusão.
Todos em regime fechado.
Na definição da pena, a juíza analisou as
circunstâncias como a continuidade dos delitos, por
terem sido praticadas dois crimes em mais de uma
ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e
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Deputado alerta sobre falta de organização
para retorno às aulas no MA; Ministério
Público silencia (Cotidiano)
Yuri Almeida

O deputado César Pires (PV) alertou na semana
passada sobre a falta de organização do Governo do
Maranhão para a volta das aulas presenciais na rede
pública estadual, anunciada pela SEDUC (Secretaria
de Estado da Educação) para recomeçar a partir do
próximo dia 2 de agosto, de forma híbrida e
assíncrona, ou seja, intercalando momentos
presenciais e não presenciais, sem exigência de
interação simultânea.
Segundo o parlamentar, no interior do estado, o
transporte escolar de alunos da rede estadual na zona
rural é realizado pelas prefeituras municipais, que,
afirma Pires, não estão preparadas para retomar essa
prestação de serviço, o que pode prejudicar os
estudantes.
"Fiquei feliz com o retorno às aulas presenciais
anunciado pelo governo estadual. É tudo que todos
nós queremos. Mas é preciso que se compreenda que
cerca de 50% dos alunos da rede estadual que
estudam em escolas localizadas na zona rural são
transportados por veículos escolares mantidos pelas
secretarias municipais de Educação. Então, para
retomar as aulas com qualidade, é preciso garantir as
condições necessárias nos municípios", alertou.
Ainda de acordo com César Pires, até o momento, não
houve qualquer chamamento ou reunião promovida
pelo governo Flávio Dino (PSB) com os gestores
municipais para que estes possam organizar em suas
estruturas o retorno às aulas presenciais.
"Muitos prefeitos assumiram o mandato este ano e
sequer tiveram tempo hábil para realizar os processos
licitatórios para aquisição de ônibus escolares ou para
manutenção dos que já possuíam, ou para o
estabelecimento de convênios com o FNDE",
completou.
Procurada pelo ATUAL7, a SEDUC não retornou o
contato. Informado a respeito da solicitação, Felipe
Camarão, que comanda a pasta, também não se
manifestou.

Uma matéria publicada no site da SEDUC na quintafeira (22) informa sobre a apresentação de diretrizes
pedagógicas para retorno às aulas nas escolas da
rede estadual. O documento, porém, além de fazer
promoção a Camarão, contém orientações genéricas.
"Os momentos presenciais acontecerão nas unidades
de ensino de acordo com os horários organizados pela
escola, a partir do Plano de Retorno Escolar a ser
construído e validado pela equipe gestora e docentes,
sempre respeitando as especificidades inerentes a
cada realidade escolar", diz trecho que revela falta de
critérios objetivos para a retomada das aulas
presenciais.
De apenas sete páginas -contando com a capa e a
carta promocional assinada por Camarão-, o
documento não traz qualquer menção à transporte
escolar.
Provocado pelo ATUAL7 para que detalhasse se tem
acompanhado a situação relatada pelo deputado
César Pires de perto, e para que informasse qual
medida já tomou em relação ao caso, o Ministério
Público limitou-se a responder que o posicionamento
do órgão estava expresso em uma matéria publicada pouco antes do envio da resposta- em seu site
institucional.
O conteúdo, porém, trata apenas de uma reunião na
última quinta entre o secretário de Educação do
Maranhão, Felipe Camarão, e o titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, Paulo
Avelar, em que foram apresentadas as mesmas
diretrizes genéricas contidas no documento da
SEDUC.
Na própria matéria publicada no site do MP
maranhense, também sem qualquer menção à
transporte escolar, em vez de detalhamento mais atual
possível sobre situação de cada unidade da rede
estadual, foi dado destaque para uma fala genérica de
Camarão sobre o retorno presencial das aulas nas
escolas públicas maranhenses. "Cada escola vai
indicar, de acordo com suas realidades, como vai
voltar. Vamos respeitar as peculiaridades locais e
acompanhar, atentamente, o retorno", disse.
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Site: https://atual7.com/cotidiano/2021/07/deputadoalerta-sobre-falta-de-organizacao-para-retorno-as-aulasno-ma-ministerio-publico-silencia/
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Em Presidente Juscelino, empreiteira alvo da
Polícia Federal inicia reforma de Hospital
antes mesmo da licitação da obra
Wallace Braga

Empreiteira alvo da Polícia Federal sabia que teria
contrato antes mesmo de licitação em Presidente
Juscelino.
Documentos obtidos pelo site Maranhão de Verdade
mostram que a empresa Almeida e Lima Ltda - ME já
sabia que seria contratada para reforma do Hospital
Santo Antônio, no município de Presidente Juscelino,
antes mesmo da prefeitura lançar o edital de licitação
para o serviço. Segundo as denúncias, o episódio
ocorreu no mês de junho, quando o prefeito Pedro
Lemos (PL) completava seu sexto mês de mandato.
Mesmo após ser alvo de uma operação da Polícia
Federal que apontou um suposto esquema criminoso
no Maranhão voltado ao desvio de recursos
públicos, da área da saúde, por meio do
direcionamento de licitações, a Almeida e Lima não se
intimidou e continuou praticando as mesmas
irregularidades. O contrato no município juscelinense
para realização do serviço é R$ 482.436,49.
Em dezembro do ano passado a construtora esteve no
centro da Operação Descalabro, investigação
desencadeada por uma parceria entre a Polícia
Federal, o Ministério Público Federal e a
Controladoria-Geral da União, que apontou desvio
milionário nos cofres públicos em função das
ilegalidades apontadas.
A firma pertence ao empresário Igor Lima Castelo
Branco e já movimentou a bagatela de R$
32.928.352,34 em contratos com várias prefeituras
maranhenses. Conforme já mostramos anteriormente,
somente de janeiro a julho deste ano, a Almeida e
Lima já faturou quase R$ 7 milhões em contratos
firmados com apenas quatro municípios, sendo a
maioria na cidade Zé Doca.
Site: https://maranhaodeverdade.com.br/em-presidentejuscelino-empreiteira-alvo-da-policia-federal-iniciareforma-de-hospital-antes-mesmo-da-licitacao-da-obra/
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Vandalismo na Praça do Mirante
Vândalos roubam as palmeias da Praça do Mirante.
Tags: Obras, Criminalidade, Segurança pública,
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/25/RDIOEDUCADO
RAAM560SOLUSMA-08.52.53-08.56.18-1627217501.mp3
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