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MPMA instaura procedimento para apurar a
pulverização de agrotóxicos
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti
instaurou, nessa quinta-feira (6), Notícia de Fato para
apurar a pulverização de agrotóxicos na região das
comunidades Carranca e Araçá, na zona rural do
município, ocorrida há cerca de 15 dias e que teria
atingido e causado problemas de saúde em moradores
das localidades.
Após o levantamento de todas as informações
necessárias, adotará as providências legais cabíveis.
Como medidas iniciais da investigação, o promotor
de justiça Laécio Ramos do Vale solicitou à
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
esclarecimentos sobre quais empresas estão
licenciadas para realizar a pulverização de defensivos
agrícolas, bem como pediu a fiscalização in loco na
área.
Também foram notificados o fazendeiro Gabriel
Introvini e seu filho, André Introvini, proprietários da
Fazenda São Bernardo, e que são apontados pela
comunidade como suspeitos de terem contratado o
avião que lançou o produto na área atingida.
O Ministério Público fixou o prazo de 10 dias úteis
para que os fazendeiros prestem esclarecimentos por
escrito sobre o caso, apresentando registros, como
licença, receituário agronômico e nome dos pilotos
responsáveis pela realização do serviço.
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti também
requereu à Secretaria de Saúde do Município
informações sobre as pessoas que foram atendidas
com problemas de saúde em decorrência desse fato.
Para o delegado de Polícia Civil de Buriti, Josemar
Lima da Rocha, o MPMA requisitou a abertura de
inquérito policial, a fim de apurar a materialidade, a
autoria e as circunstâncias da possível prática de
crimes, ambientais ou não.
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Assessoria Técnica da PGJ já emitiu 146
pareceres em 2021
Responsável por dar suporte às ações do Ministério
Público do Maranhão quanto à fiscalização dos
recursos públicos, a Assessoria Técnica da
Procuradoria Geral de Justiça, na área de Economia e
Contabilidade, já emitiu até a metade do mês de abril
deste ano 146 pareceres.

assessorar os órgãos de execução no
desenvolvimento de atividades enfatizando o combate
à improbidade administrativa, assim como proceder
às orientações técnicas relativas aos programas
instituídos no âmbito do Ministério Público.

Foram emitidos 99 pareceres pelo núcleo de São Luís,
22 pelo de Timon e 25 pelo de Imperatriz.
Segundo o promotor de justiça Ednarg Marques,
diretor da Assessoria Técnica da PGJ, cerca de 90%
dos processos analisados pelos técnicos são relativos
a irregularidades em licitações.
"O trabalho possibilita que os promotores de justiça
façam a correta fiscalização da aplicação dos recursos
públicos. Às vezes é uma licitação eivada de
irregularidades, direcionada, ou com outros vícios que
ferem os princípios da administração pública", relatou
o diretor do órgão.
Para Marques, o aumento da produtividade no
desempenho da Assessoria Técnica está relacionado
às alterações na estrutura administrativa do setor
desde que tomou posse em fevereiro deste ano.
"Com a comprovação de que a licitação foi ou está
irregular, o promotor pode corrigir equívocos
cometidos pelas CPLs (Comissões Permanentes de
Licitação), pode entrar com ações de reparação ao
erário, de improbidade administrativa ou mesmo
ações penais (porque algumas irregularidades
constituem-se crimes). O benefício para a sociedade é
muito grande porque mostra que o Ministério Público
está atuante no combate à malversação do recurso
público", acrescentou.
ASSESSORIA TÉCNICA
De acordo com o regimento interno da ProcuradoriaGeral de Justiça, definido pelo Ato Regulamentar nº
22/2020, à Assessoria Técnica compete, entre outras
atribuições, elaborar laudos, avaliações, notas
técnicas, projetos e outros estudos técnicos; funcionar
por meio de seus assessores como assistente técnico
do Ministério Público nas ações judiciais em que
este atuar como órgão agente ou fiscal da lei; orientar
os diversos segmentos do Ministério Público quanto
à correta aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal;
4

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Sáb, 8 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

5

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Sáb, 8 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Soldado que matou ex-mulher e amigo dela é
expulso da PMMA
AIDÊ ROCHA

O soldado Carlos Eduardo Nunes Pereira, acusado
pelo crime de feminicídio, contra sua ex-mulher Bruna
Lícia Fonseca Pereira; e de homicídio em desfavor de
José Willian dos Santos Silva, amigo dela; foi expulso
da Polícia Militar do Maranhão. A decisão foi publicada
no Diário Oficial do último dia 30 de abril.
O agora ex-soldado, durante audiência de instrução,
confirmou ter sido o autor dos disparos que resultaram
nas mortes das duas vítimas e, ainda, que a arma
usada no crime, ocorrido dia 25 de janeiro de 2020, no
apartamento onde a mulher morava, no bairro da
Vicente Fialho, em São Luís, era de sua propriedade.

contou ter pensado em cometer suicido, mas que
desistiu ao pensar na família.
Com a chegada da polícia, Carlos Eduardo não se
entregou e permaneceu no apartamento até que seu
tio, que também é policial, e um primo advogado
chegaram.
Em seguida, ele foi levado para a Superintendência
Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), onde em depoimento, alegou que
cometeu o delito ante uma suposta infidelidade, além
de ter sido confrontado e agredido pelas vítimas. O
Ministério Público apontou contradições no
depoimento do acusado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o
motivo dos assassinatos foi a não aceitação do fim do
relacionamento por parte do acusado.
RELEMBRE O CASO
No dia 25 de janeiro deste ano, o policial militar Carlos
Eduardo Nunes Pereira, de 31 anos, matou a tiros sua
ex-mulher, Bruna Lícia Fonseca Pereira; e José Willian
dos Santos Silva, colega de trabalho dela, com o qual
a mulher supostamente mantinha um relacionamento
amoroso. O crime foi cometido no apartamento dela,
no Condomínio Pacífico I, no bairro Vicente Fialho, em
São Luís.
A mulher foi atingida com dois tiros, sendo um no seio
e outro no abdômen, enquanto José William levou
cerca de quatro tiros. Segundo a Polícia Civil, pelo
menos oito tiros foram efetuados pelo policial.
Em depoimento à polícia, o autor afirmou que foi ao
apartamento para trocar de roupa após sair mais cedo
do trabalho para ir ao aniversário do pai. No local, se
deparou, inicialmente, com a presença de um rapaz na
sala e logo em seguida com as vítimas despidas
dentro do quarto. Ele relatou que os dois vieram para
cima dele e então ocorreu uma luta corporal.
Durante a briga, diz se lembrar de ter escorregado e
nesse momento sacado a pistola .40 que estava no
coldre da sua coxa direita. O PM efetuou os tiros, mas
afirmou não saber em quem atirou primeiro.
Ambos morreram na hora e depois do crime o militar
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Assembleia realiza primeira escuta pública
para atualização da legislação ambiental do
Maranhão
A Assembleia Legislativa realizou, na última quintafeira, a primeira escuta pública para elaboração das
propostas de atualização e consolidação do Código de
Proteção do Meio Ambiente e da legislação ambiental
do Estado. A reunião, que aconteceu de forma virtual,
foi conduzida pela Comissão de Juristas nomeada
pelo presidente da Casa, deputado Othelino Neto
(PCdoB), e teve como tema "Gestão e Padrões de
Qualidade Ambiental e Recursos Hídricos".
A escuta pública foi transmitida pelo canal da TV
Assembleia no YouTube e contou com a participação,
além de integrantes do grupo de trabalho, de
representantes da sociedade civil, do segmento da
indústria e especialistas na área ambiental. O próximo
encontro acontecerá 13 de maio, às 16h30, também
on-line, com o tema "Política Estadual de Resíduos
Sólidos e Estímulos Legais".

participarem apenas como ouvintes, mas desejarem
contribuir, podem encaminhar sugestões para o e-mail
comissaojuristasambientais@gmail.com.
PRAZO A Comissão de Juristas tem o prazo de 180
dias para elaborar uma minuta de anteprojeto de lei, a
ser entregue à Assembleia Legislativa, que atualize,
aperfeiçoe e consolide a legislação ambiental,
especialmente o Código de Proteção do Meio
Ambiente do Estado do Maranhão (Lei 5.405/1992),
assegurando maior eficiência e eficácia no controle,
promoção e defesa das questões ambientais.
O grupo de trabalho é composto por 13 membros,
entre eles, representantes dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário; Ministério Público, OAB-MA,
além da sociedade civil e especialistas na área
ambiental.

Segundo o promotor de Justiça Fernando Barreto,
presidente da Comissão de Juristas e coordenador do
Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural do Ministério
Público do Maranhão (MPMA), o objetivo das escutas
públicas é ouvir as demandas da sociedade sobre
aquilo que considera ser o mais importante e que deve
ser trabalhado pelo grupo.
"A comissão busca fazer um aperfeiçoamento da
legislação, ou seja, não vamos reescrever toda a lei
ambiental do Estado, mas buscar critérios para
melhorá-la e propor instrumentos que não existam
hoje, a partir dessa demanda da sociedade", afirmou o
promotor.
O advogado Tarcísio Araújo, procurador-geral da
Assembleia e membro da comissão, avaliou o primeiro
encontro como bastante satisfatório. "Foi garantida a
fala às pessoas que se inscreveram e, certamente,
contribuirão para a elaboração do anteprojeto de lei a
ser entregue ao presidente da Assembleia.
Estamos incentivando a participação de todos os
setores envolvidos nas próximas escutas", disse.
Ao todo, serão realizadas cinco escutas públicas, com
a participação de até 12 inscritos. Aqueles que
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Assembleia realiza primeira escuta pública
para atualização da legislação ambiental do
Maranhão
A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, na
quinta-feira (7), a primeira escuta pública
para elaboração das propostas de atualização e
consolidação do Código de Proteção do Meio
Ambiente e da legislação ambiental do Estado. A
reunião, que aconteceu de forma virtual, foi conduzida
pela Comissão de Juristas nomeada pelo presidente
da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), e teve
como tema "Gestão e Padrões de Qualidade
Ambiental e Recursos Hídricos".
A escuta pública foi transmitida pelo canal da TV
Assembleia no YouTube e contou com a participação,
além de integrantes do grupo de trabalho, de
representantes da sociedade civil, do segmento da
indústria e especialistas na área ambiental. O próximo
encontro acontecerá no dia 13 de maio, às 16h30,
também on-line, com o tema "Política Estadual de
Resíduos Sólidos e Estímulos Legais".
Segundo o promotor de Justiça Fernando Barreto,
presidente da Comissão de Juristas e coordenador do
Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural do Ministério
Público do Maranhão (MPMA), o objetivo das escutas
públicas é ouvir as demandas da sociedade sobre
aquilo que considera ser o mais importantes e que
devem ser trabalhados pelo grupo de trabalho.

participarem apenas como ouvintes, mas desejarem
contribuir, podem encaminhar sugestões para o e-mail
comissaojuristasambientais@gmail.com.
Prazo
A Comissão de Juristas tem o prazo de 180 dias para
elaborar uma minuta de anteprojeto de lei, a ser
entregue à Assembleia Legislativa, que atualize,
aperfeiçoe e consolide a legislação ambiental,
especialmente o Código de Proteção do Meio
Ambiente do Estado do Maranhão (Lei 5.405/1992),
assegurando maior eficiência e eficácia no controle,
promoção e defesa das questões ambientais.
O grupo de trabalho é composto por 13 membros,
entre eles, representantes dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário; Ministério Público, OAB-MA,
além da sociedade civil e especialistas na área
ambiental.
Site: https://omaranhense.com/assembleia-realizaprimeira-escuta-publica-para-atualizacao-da-legislacaoambiental-do-maranhao/

"A comissão busca fazer um aperfeiçoamento da
legislação, ou seja, não vamos reescrever toda a
lei ambiental do Estado, mas buscar critérios para
melhorá-la e propor instrumentos que não existam
hoje, a partir dessa demanda da sociedade", afirmou o
promotor.
O advogado Tarcísio Araújo, procurador-geral da
Assembleia e membro da comissão, avaliou o primeiro
encontro como bastante satisfatório. "Foi garantida a
fala às pessoas que se inscreveram e, certamente,
contribuirão para a elaboração do anteprojeto de lei a
ser entregue ao presidente da Assembleia Legislativa.
Estamos incentivando a participação de todos os
setores envolvidos nas próximas escutas", disse.
Ao todo, serão realizadas cinco escutas públicas, com
a participação de até 12 inscritos. Aqueles que
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MPMA instaura procedimento para apurar a
pulverização de agrotóxicos em Buriti/MA
Eduardo Ericeira

A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti
instaurou nesta quinta-feira, 6, Notícia de Fato para
apurar a pulverização de agrotóxicos na região das
comunidades Carranca e Araçá, na zona rural do
município, ocorrida há cerca de 15 dias e que teria
atingido e causado problemas de saúde em moradores
das localidades. Após o levantamento de todas as
informações necessárias, adotará as providências
legais cabíveis.
Como medidas iniciais da investigação, o promotor
de justiça Laécio Ramos do Vale solicitou à
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
esclarecimentos sobre quais empresas estão
licenciadas para realizar a pulverização de defensivos
agrícolas, bem como pediu a fiscalização in loco na
área.
Também foram notificados o fazendeiro Gabriel
Introvini e seu filho, André Introvini, proprietários da
Fazenda São Bernardo, e que são apontados pela
comunidade como suspeitos de terem contratado o
avião que lançou o produto na área atingida.
O Ministério Público fixou o prazo de 10 dias úteis
para que os fazendeiros prestem esclarecimentos por
escrito sobre o caso, apresentando registros, como
licença, receituário agronômico e nome dos pilotos
responsáveis pela realização do serviço.
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti também
requereu à Secretaria de Saúde do Município
informações sobre as pessoas que foram atendidas
com problemas de saúde em decorrência desse fato.
Para o delegado de Polícia Civil de Buriti, Josemar
Lima da Rocha, o MPMA requisitou a abertura de
inquérito policial, a fim de apurar a materialidade, a
autoria e as circunstâncias da possível prática de
crimes, ambientais ou não.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/05/mpmainstaura-procedimento-para-apurar.html
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Banda divulga em grupos de WhatsApp festa
clandestina neste domingo em São Luís
O bicho tá correndo solto. Tá circulando em grupos de
WhatsApp convite para uma festa pauleira neste
domingo, com pulseira individual a R$ 15 e 'casadinha'
a R$25.
A Covid vai deitar e rolar.
O cartaz de divulgação não traz o local do evento. Mas
disponibiliza o número do telefone 98-9909-4183 para
venda dos ingressos.
Ao ligar, o comprador fica sabendo onde vai ser a
pauleira.
Será na estrada de Ribamar, segundo fontes ouvidas
pelo blog.
Essas festas acontecem e não é de hoje.
No caso desta, o blog teve acesso ao material de
divulgação.
Decreto do governo proíbe esse tipo de festa, como
forma de evitar a propagação da Covid-19.
Na última sexta-feira, o governador Flávio Dino
anunciou que a partir desta segunda estão liberados
somente pequenos eventos com até 50 pessoas.
A Covid já matou mais de 400 mil brasileiros, esse
povo fazendo festa e o Ministério Público só
enviando recomendações.
Como diria Bolsonaro, todo mundo morre um dia!
Site: https://garrone.com.br/banda-divulga-em-gruposde-whatsapp-festa-clandestina-neste-domingo-em-saoluis/
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MP recomenda exoneração de pregoeiro da
Prefeitura Bom Lugar
Blog do Neto Weba

A promotora de Justiça Sandra Soares de Pontes, da
comarca de Bacabal, expediu recomendação à
prefeita do município de Bom Lugar, Marlene Silva
Miranda, que exonere o pregoeiro municipal, Daniel
Victo Xavier Leite.
De acordo com a promotora, Daniel Leite está
acumulando cargos públicos em dois municípios.
Ele é ao mesmo tempo pregoeiro e membro da
Comissão Permanente de Licitação no Município de
Bom Lugar, e também pregoeiro no Município de Lago
dos Rodrigues.
A prática ilegal, como destaca a REC-2ªPJEBAC 122021, vem sendo repetida em vários municípios
maranhenses por outros pregoeiros.
Daniel Leite poderá ainda escolher qual dos cargos
quer continuar exercendo no município. Ainda na
recomendação, o Ministério Público pede que os
atuais e futuros pregoeiros de Bom Lugar entreguem
declaração de não acumulação de cargos.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/05/mprecomenda-exoneracao-de-pregoeiro-da.html
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Maranhão é alvo de operações da Polícia
Federal (3)
Em menos de 48 horas o Maranhão foi alvo de duas
ações da Polícia Federal (PF). A Finita Servus ocorreu
na sexta-feira, 7, no estado e em Santa Catarina, com
o objetivo de combater o tráfico de pessoas em
situação análoga à escravidão. De acordo com a
Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho
Escravo (Detrae), 20% dos trabalhadores resgatados
em situação análoga à escravidão no país são naturais
do Maranhão.
O superintendente da PF no Maranhão, Renato
Madsen, e os delegados federais, Leandro Ribeiro e
Paula Cecília, informaram que durante a ação foram
cumpridos cinco mandados de busca e apreensão,
dois em Santa Inês; um em Centro Novo e dois em
São Joaquim, no estado de Santa Catarina.

foram cumpridos.
A polícia informou que as investigações iniciaram no
mês de janeiro de 2019 quando apreenderam 495 kg
de cocaína, no município de Nova Lacerda, no
sudoeste do estado do Mato Grosso. O líder da
organização criminosa, já condenado por tráfico de
drogas,estava foragido da justiça brasileira.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/05/08
/

O material apreendido vai ser periciado e servirá como
prova material, enquanto os investigados poderão
responder por crimes de reduzir alguém a condição
análoga à escravo e tráfico de pessoas. As penas
somadas chegam a 16 anos de reclusão e multa.
Segundo a PF, os trabalhadores do Maranhão estão
sendo aliciados, mediante fraude e abuso da condição
de vulnerabilidade das vítimas, com a promessa de
trabalho, alojamento e alimentação pagos pela
empresa contratante, e levados ao estado de Santa
Catarina. Ao chegarem no destino, os maranhenses
descobrem que foram enganados.
Eles são obrigados a morar em alojamentos sem
condições mínimas de viver com dignidade, além de
ter parte de seu salário e documentos retidos pelos
empregadores com a justificativa de pagamento pelas
despesas do período. Somente de uma fazenda, em
Santa Catarina, foram resgatados 28 maranhenses. A
operação foi denominada Finita Servus, que é o termo
oriundo do latim e foi utilizado no Império Romano
indicando o fim da escravidão.
Grão Branco O Maranhão também foi alvo da
operação Grão Branco, que foi deflagrada pela Polícia
Federal, que ocorreu no último dia 11 e tinha como
objetivo desarticular uma organização de tráfico
internacional de drogas por meio do transporte de
grãos. Houve incursões nos estados do Mato Grosso,
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas,
Pará, Rio Grande do Sul e Paraná e sendo que um
total de 110 mandados de prisão e busca e apreensão
1
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Denúncia: vítimasde trânsito não estão
recebendo indenizações do DPVAT (2)
Conforme a Susep, eventuais atrasos nos pagamentos
das indenizações do DPVAT2021, pela Caixa
Econômica Federal, es tão em fase de apu ração.
No final do ano passado, 36 seguradoras
comunicaram a saída do Consórcio DPVAT, que
administra o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores em Vias
Terrestres. Com isso, a operação do Seguro deixou de
ser administrada pela Seguradora Líder e sim, pela
Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 1° de
janeiro de 2021. No entanto, recebemos a denúncia de
que a CEF não está pagando as referidas
indenizações.
Veja o que diz Lúcio Chama, presidente do Centro de
Defesa das Vítimas de Trânsito.
"Muitas vítimas de acidente de trânsito não estão
recebendo as indenizações do seguro obrigatório
DPVAT. Além disso, mais de 9.000 beneficiários em
casos de óbitos que estão sem receber a mais de 100
dias da data do pedido na Caixa Econômica Federal.
Já acionamos a Caixa Econômica Federal, Susep,
Ministério Público e Comissão de Defesa do
Consumidor, mas não temos retorno algum.
A Caixa Econômica Federal assumiu a indenização do
DPVAT 2021, enquanto a Seguradora Líder continua a
indenizar os de 2020 para trás.
No entanto, a Seguradora Líder continua mantendo as
indenizações, já a CEF não consegue realizar os
pagamentos. Apesar da orientação do Tribunal de
Contas da União (TCU) de deixar a Líder nas
indenizações até a fase de transição, caso fosse
preciso, para não prejudicar as vítimas. Infelizmente,
porém, não é isso o que vem acontecendo na prática.
Logo chegaremos ao mês de junho e a CEF ainda não
terá pago nem 80% dos pedidos, criando um grande
gargalo e atrasos nas indenizações.
Fonte: portaldotransito.com.br ABRAMET assina
manifesto em defesa da proteção da vida de crianças
no trânsito A Abramet (Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego) assina manifesto em defesa da
proteção da vida de crianças no trânsito e reitera
pedido de revisão em norma do Contran. O manifesto

aborda impropriedades na Resolução n° 819, que
regulamenta as novas normas incluídas pelo governo
federal no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e que
trata do uso do dispositivo de retenção de segurança
em transporte de crianças.
"Da forma como foi publicada, a resolução pode
induzir ao erro, pois não deixa claro que é preciso usar
o assento de elevação para crianças que ainda não
atingiram 1,45m de altura", justifica Antonio Meira
Júnior, presidente da Abramet.
Articulado pela Fundação Thiago de Moraes Gonzaga
- Vida Urgente, o manifesto conta com o apoio de
outras entidades representativas como a
sociedadebrasileiradepediatria; a Associação
Brasileira de Cirurgia Pediátrica (CIPE); o Instituto da
Infância (IFAN); a Aldeias Infantis SOS Brasil ; a
Avante - Educação e Mobilização Social; a Criança
Segura Safe Kids Brasil e a Fundação José Luiz
Egydio Setubal.
Fonte: cesvibrasil.com.br Maio Amarelo: SOS VIDA
realizará atividades em faixas de pedestre A SOS
VIDA PELA PAZ NO TRÂNSITO realizará neste mês
de maio 02 ações educativas em faixas de pedestres(a
121a e a 122a). Os locais das ações serão a faixa
defronte as escadarias do CEPRAMA e a da Av.
Jerônimo de Albuquerque, na Cohab, próximo ao
viaduto. Estará presente nessas ações o mascote
GENTIL da SOS VIDA, assim como serão exibidas
faixas com o lema da campanha, que é, A VIDA
PASSA PELA FAIXA DE PEDESTRE.
Código de Trânsito Brasileiro (lei n. 9.503/97) Art. 31.
O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um
veículo de transporte coletivo que esteja parado,
efetuando embarque ou desembarque de passageiros,
deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção
redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança
dos pedestres.
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente
às Leis do Trânsito.
Facebook e Instagram:Campanha SOS VIDA
Twitter:@valorizacaovida
E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
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Fazendeiro despeja agrotóxico em cima de
povoados no Maranhão
A Justiça proibiu o produtor rural Gabriel Introvini de
usar aviões para pulverizar agrotóxicos em plantações
de soja, em Buriti (leste do Maranhão).
Os rasantes dos aviões que aplicam veneno nas
lavouras têm assustado moradores de dois povoados
do município - Araçá e Carranca. São cerca de cem
pessoas que vivem de agricultura familiar.
A Polícia, o Ministério Público e órgãos ambientais
estão investigando o caso.
O agrotóxico foi jogado em cima das comunidades por
três dias seguidos, o que provocou intoxicação em
pelo menos nove pessoas.
Um menino de oito anos, André Lucas, estava na porta
de casa na hora do sobrevoo e diz que sentiu
gotículas caírem no corpo e logo depois, as coceiras e
as bolhas começaram a aparecer.

"Não foi só a minha fazenda que aplicou veneno na
região. Tem outras fazendas que aplicaram também.
Agora, o produto que eu apliquei, que eu saiba, não
queima ninguém. Mas disseram que queimou. Eu
posso dizer o quê?", afirmou Gabriel Introvini.
A polícia determinou que o produtor rural suspenda o
uso de aeronaves para aplicação de agrotóxico em
lavouras da região até que ele apresente as licenças
ambientais necessárias sob pena de multa de R$ 50
mil a cada descumprimento.
Ele vai ter que pagar os custos do tratamento dos
moradores e disponibilizar atendimento médico para
eles por um mês.
A polícia e o MP investigam outros produtores rurais.

Os moradores relatam sintomas como vômito, diarreia
e febre.
"Muitos idosos alegando que sentiram falta de ar, dor
de cabeça. É uma situação desesperadora envolvendo
duas comunidades tradicionais", relatou Diogo Cabral,
advogado da Federação dos Trabalhadores Rurais do
Maranhão.
A produtora rural Antonia Perez, mãe de André Lucas,
também foi atingida: "Senti irritações na minha perna,
vermelhas e inchando. Ficou uma vermelhidão muito
grande", disse ela.
A Secretaria de Meio Ambiente multou Gabriel Introvini
em R$ 273 mil, por contratar voos agrícolas no período
investigado, numa "atividade potencialmente poluente,
que é a pulverização na lavoura de soja com uso de
aeronave, sem licença da autoridade competente". Ele
foi proibido de fazer novas aplicações.
"Ele estava adotando esse procedimento de maneira
irregular e por isso nós adotamos essas duas
penalidades", justificou o secretário estadual de Meio
Ambiente Diego Rolim.
O produtor de soja nega que tenha aplicado agrotóxico
na lavoura nos dias em que as comunidades foram
atingidas, mas confirmou o uso de avião.
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