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CORIOLANO FILHO

Sábado o Sindicato Rural de Imperatriz realizou uma
grande carreata que, segundo a entidade, foi "uma
festa da democracia, demonstrando a força do
agronegócio; um movimento apartidário". Mas
demonstraram que também se tratava de um
movimento em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Até
aí, tudo bem. Mas o que repercutiu mesmo foi uma
nota de repúdio do Sinrural contra a ex-candidata a
prefeita, Mariana Carvalho. Um trecho da nota diz: "No
entanto,  na hora da comemoração, vêm os
oportunistas de plantão, realmente políticos sem
expressão, sem conteúdo para mostrar, e tentam
pegar carona onde não foram sequer convidados,
vinculam as nossas imagens e a nossa logomarca,
sem a nossa autorização, aos seus vídeos promoções
pirateadas". E acrescenta a nota: " É o caso da Sra.
Mariana Carvalho, que sem nossa autorização colocou
a nossa logomarca em seus vídeos polít icos
promocionais.

Sra. Mariana, pelo seu ato, a Sra. tem o repúdio de
toda a classe do agronegócio da região tocantina".

Finalizando, o Sinrural garante que "iremos tomar as
medidas judiciais cabíveis".

Ceder O jornalista Lauro Jardim, colunista de O Globo,
revela que o Partido dos Trabalhadores (PT),
pensando em alianças propostas pelo ex-presidente
Lula para as eleições de 2022, poderá ceder nos
estados. Assim, o PT deixaria que partidos aliados
lançassem candidatos a cargos majoritários. Quanto
ao Maranhão, isso já é visto como certo, porque o PT
há anos integra o arco de aliança liderado pelo PCdoB
do governador Flávio Dino, que vai lançar o sucessor e
será candidato ao Senado. Aliás, há várias eleições
que o partido de Lula não lança cabeça de chapa no
Maranhão. Já fez aliança até com Roseana Sarney,
quando lançou Washington Oliveira como vice.

Vacina Está prevista para a próxima quinta-feira, 20,
uma reunião do Fórum de Governadores com o
embaixador da China, Yang Wanming. O governador
Flávio Dino (PCdoB) estará presente.

Eles vão pedir a liberação dos insumos para a
produção de vacina Conovac, que vinha sendo
realizada pelo Butantan, em São Paulo, mas foi
interrompida pela falta do Ingrediente Farmacêutico
Ativo (IFA). Os governadores também tratarão da
compra de 30 milhões de vacinas da chinesa

Sinopharm.

Pandemia na pauta A Escola Superior de Controle
Externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA)
está recebendo perguntas antec ipadas dos
participantes do Webinário "Escutas Colaborativas:
gestão responsável em tempo de crise sanitária".

Promoção da Rede de Controle da Gestão Pública no
Maranhão, o evento se realiza nesta terça-feira, das
10h às 12h, em ambiente virtual pela plataforma
Zoom. O propósito é influir positivamente para elevar o
grau de efetividade das ações desenvolvidas no
enfrentamento da atual pandemia causada pelo novo
coronavírus (covid-19), por meio do diálogo com os
gestores públicos de todo o estado. A ideia é trocar
ideias e experiências que possam resultar na
construção de alternativas e eventuais correções de
rumo.

Será?

Segundo o deputado estadual Dr. Yglésio Moyses, em
São Luís pessoas sem comorbidades estariam
apresentando laudos comprados para ter acesso à
vacina contra a Covid-19.

Ele afirmou que recebeu denúncias sobre o caso por
meio de suas redes sociais e que, caso fossem
confirmados os indícios, encaminharia denúncia ao
Ministério Público.

Ele disse "Meu avô dizia que é possível conciliar
política e ética, política e honra. Agora, acrescento: é
possível fazer política sem ódio, fazer política falando
a verdade". Ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas,
que faleceu domingo.

Era neto do ex-governador e ex-senador Mário Covas,
que morreu em 2001, também de câncer

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/284/202

10518.pdf
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Rede de controle apresenta programa
nacional de prevenção à corrupção
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Ministério Público do Maranhão, o Tribunal de
Contas da União (TCU) e a Corregedoria Geral da
União (CGU), órgãos que integram a coordenadoria
executiva da Rede de Controle da Gestão Pública
Estadual, participaram, nesta segunda-feira, 17, de
uma reunião virtual de alinhamento para o lançamento
do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção
(PNPC), que ocorrerá nesta quinta-feira, 20, em
conjunto com as redes de todos os estados do país.

Segundo o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, o lançamento do programa é extremamente
importante para prevenir a corrupção no país. "Nós, o
Ministério Público, participamos da Rede ativamente
com o maior interesse em coibir qualquer tipo de
corrupção, a qualquer nível.

Estaremos sempre unidos buscando uma vida melhor
para todos", asseverou.

Para a promotora de just iça, Nahyma Abas,
coordenadora do Centro de Apoio Operacional da
Probidade Administrativa (CAOp-ProAd), a reunião
buscou ressaltar a necessidade de divulgação e
sensibilização dos gestores municipais e estaduais
para integrarem o programa. "É um trabalho preventivo
que vai auxiliar gestores de todos os níveis a
identificar vulnerabilidades às fraudes e corrupção nos
órgãos públicos além de melhorar a governança,
construindo mecanismos de integridade que os
protejam em seus processos", afirmou.

Participaram também da reunião o diretor da
Secretaria para Assuntos Institucionais, José Márcio
Maia Alves; o diretor-geral da Procuradoria Geral de
Justiça, Júlio César Guimarães, o promotor de
justiça Marco Aurélio Batista Barros, além de
servidores dos setores de Controle Interno do órgão. O
procuradorgeral do Estado, Rodrigo Mais, também
participou da reunião; O lançamento do Programa é
aberto ao público, e a transmissão será no dia 20, às
10h, pelo canal do TCU no Youtube. As inscrições
devem ser feitas no link https://cutt.ly/ abFA2LO.

O PROGRAMA Por meio de uma plataforma de
autosserviço on-line contínua, o gestor terá a
oportunidade de avaliar sua instituição, descobrindo
previamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis
a falhas.

A partir desse diagnóstico, ele terá acesso a um plano
de ação específico que apresentará sugestões e
propostas adequadas às necessidades da sua
entidade.

O Programa oferece, ainda, orientações, treinamentos,
modelos e dispõe de parcerias com órgãos e
entidades públicas e privadas para implantação dos
mecanismos de controle à corrupção. O PNPC é
considerado uma proposta inovadora adotada pela
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com coordenação e
execução pelas Redes de Controle nos Estados,
patrocinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e
pela Controladoria- Geral da União (CGU).

Conta com o apoio da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Conselho
Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas
(CNPTC), Associação Brasileira dos Tribunais de
Contas dos Municípios (Abracom), Conselho Nacional
de Controle Interno (Conaci) e Confederação Nacional
dos Municípios (CNM).

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/284/o-

progresso--18-de-maio-de-2021
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Evento discutirá ações contra o abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes
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A Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal
de Justiça do Maranhão (CIJ-TJMA) e Fundo das
Nações Unidas (Unicef), em parceria com a Escola
Superior da Magistratura (ESMAM), promovem, no dia
20 de maio (quinta-feira), às 15 horas, o seminário O
enfrentamento à violência contra cr ianças e
adolescentes brasileiros: desenvolvendo paradigmas
de proteção jurídica e social à luz da Lei nº 13.431/
2017.

O evento integra ações alusivas ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes e terá transmissão ao vivo pelo canal
TJMA OFICIAL no YouTube.

As inscrições gratuitas estão abertas no sistema
acadêmico Tutor (magistrados e outros profissionais
do TJMA). O público externo poderá se inscrever por
meio de formulário eletrônico que estará disponível
durantre o evento na plataforma digital.

Além de representantes do Poder Judiciário,
Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil,
podem participar profissionais do Sistema de Garantia
de Direitos, acadêmicos, pais e responsáveis por
crianças e adolescentes, professores e demais
interessados no tema.

O objetivo é promover o diálogo com o Sistema de
Garantia de Direitos, promovendo ações conjuntas que
garantam a escuta especializada e depoimento
especia l  para toda cr iança ou adolescente
testemunhas ou vítimas de violência sexual, com
atendimento integrado e humanizado, evitando o
processo de revitimização.

PALESTRA - Participa como palestrante o consultor
do Fundo das Nações Unidas para Infância UNICEF-
Brasil, Benedito Rodrigues dos Santos. Serão
mediadores a juíza Marcela Santana Lobo (3ª Vara
Criminal de Caxias) e o juiz Douglas Lima da Guia (4ª
Vara de Balsas) Na mesa de abertura estarão
presentes os desembargadores Lourival Serejo
(presidente do TJMA), Paulo Velten Pereira
(corregedor- geral de Justiça), José de Ribamar Castro
(presidente da CIJ-TJMA) e José Jorge Figueiredo dos
Anjos (diretor da Escola Superior da Magistratura).

DIA NACIONAL - Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Jovens - 18 de

maio - foi instituído pela Lei nº 9.970/2000, em
memória de Araceli Crespo - menina de 8 anos que foi
violentada e assassinada brutalmente em Vitória (ES),
em 18 de maio de 1973.

Normalmente, neste dia, seja na escola ou em outros
locais de convívio, são realizadas diversas atividades,
como palestras e oficinas especiais de prevenção à
violência sexual.

O Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes é o órgão
responsável por organizar e divulgar esta data em todo
o país.

SERVIÇO - SEMINÁRIO: O enfrentamento à violência
contra cr ianças e adolescentes bras i le i ros:
desenvolvendo paradigmas de proteção jurídica e
social à luz da Lei N° 13.431/2017 INSCRIÇÕES: de
17 a 19 de maio - no sistema acadêmico Tutor
(magistrados e outros profissionais do TJMA) ou por
meio de formulário eletrônico disponível durantre o
evento na plataforma digital (público externo).

Data :  20/05/2021 Horár io :  15h P la ta forma:
youtube/ t jmaof ic ia l

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/284/o-

progresso--18-de-maio-de-2021
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MP mira em contrato de R$ 3,4 milhões para
compra de combustíveis na gestão de Aldo

Lopes em Cururupu
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O Ministério Público do Maranhão através da
Promotoria de Justiça de Cururupu está investigando
um contrato no valor de R$ 3.374.100,00 para compra
de combustíveis na gestão de Aldo Lopes na prefeitura
do município.

A investigação foi iniciada através de uma notícia fato
e convertida em inquérito civil pelo promotor Frederico
Bianchini Joviano dos Santos. Na justificativa, o
promotor afirma que o processo licitatório aponta
suposta irregularidades na aquisição de combustíveis
automotivos, para atender as necessidades do
município, o que em tese caracteriza ato de
improbidade administrativa .

O promotor pediu a secretár ia municipal de
administração e finanças cópia integral do processo
licitatórios pregão presencial nº. 003/2021, onde foi
feito o registro de preços para eventual aquisição de
combustíveis. Foi pedido a inda, a relação dos
veículos à disposição das Secretarias Municipais,
cópias das ordens de abastecimento, notas de
abastecimento ou de qualquer outro tipo de controle
mant ido pelas respect ivas secretár ias para
abastec imento de seus veículos.

Levantamento da Folha do Maranhão em dados do
Tribunal de Contas do Maranhão (TCE), mostra que a
Rede de Posto Guará Comercio e Combustível Ltda,
empresa vencedora do certame, terá que repassar
mais 200 mil litros de gasolina ao município, com
variante de preço entre R$ 5,75 e R$ 5,78. Já de óleo
diesel será mais de 450 mil litros.

O contrato tem como vigência o período de 12 meses.

Durante as eleições municipais do ano passado, o
então candidato Aldo Lopes gastou cerca de
R$19.991,51 na Rede de Posto Guará Comercio e
Combustível Ltda, mesma empresa que ele vem
firmando contrato desde o início de sua gestão.

Veja a íntegra do contrato aqui

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/05/18/mp-mira-

em-contrato-de-r-34-milhoes-para-compra-de-

combustiveis-na-gestao-de-aldo-lopes-em-cururupu/
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Por Recomendação do MPMA, Prefeitura
está imunizando idosos que não se

vacinaram na data marcada em São Luís
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Ter, 18 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

Em atendimento a uma Recomendação do Ministério
Público do Maranhão, emitida no último dia 27 de
abril, a Prefeitura de São Luís instalou nesta segunda-
feira, 17, na sede do Senai, na BR-135, no Tibiri, um
posto de vacinação contra a Covid-19 para imunizar
pessoas idosas da zona rural do Município que não
conseguiram se vacinar nas datas previstas para suas
faixas etárias. O posto vai atender a esse público até
esta terça-feira, 18.

Autora da Recomendação, a promotora de justiça
Glória Mafra, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa da Saúde de São Luís, justificou o pedido
devido à dificuldade que os moradores da zona rural,
bem como de outros bairros da zona urbana, têm para
acompanhar as informações divulgadas por meio das
mídias sociais da Prefeitura (como Instagram,
Facebook e o site oficial) sobre a vacinação e o
cadastramento dos grupos prioritários contemplados,
conforme as fases de distribuição da vacina pelo
Ministério da Saúde.

De acordo com a representante do Ministério
Público, um levantamento realizado pela Secretaria
Municipal de Saúde (Semus), por meio das Unidades
Básicas de Saúde, identificou um quantitativo de mais
de 2.100 idosos que ficaram sem se vacinar. A busca
incluiu também moradores de bairros da zona urbana,
como Itaqui-Bacanga, Cidade Operária, Tirirical e
Centro. Nestes dois dias de vacinação só serão
atendidos os moradores da zona rural. Os da zona
urbana não vacinados serão incluídos em outra data a
ser definida pela Semus.

Para facilitar o deslocamento desses idosos até o local
da vacinação, a Prefeitura de São Luís está
colocando ônibus à disposição deles, que saem das
unidades municipais de saúde dentro de seus bairros.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/05/por-

recomendacao-do-mpma-prefeitura.html
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72 casos de estupro de vulnerável registrados
na DPCA ano passado
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Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Jovens - 18 de maio - foi
instituído pela Lei nº 9.970/2000, em memória de
Araceli Crespo - menina de 8 anos que foi violentada e
assassinada brutalmente em Vitória (ES), em 18 de
maio de 1973. Normalmente, neste dia, seja na escola
ou em outros locais de convívio, são realizadas
diversas atividades, como palestras e oficinas
especiais de prevenção à violência sexual. O Comitê
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes é o órgão responsável por
organizar e divulgar esta data em todo o país.Nesta
terça-feira, 18, é lembrado o Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. A data é marcad a por ações de
conscientização sobre a violência contra crianças e
adolescentes , que ocorre mesmo no período
pandêmico da Covid-19. Dados da Polícia Civil
revelam que no ano passado houve 72 casos de
estupro de vulnerável registrados na Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na
Beira-Mar, ou seja, uma média de seis registros por
mês.

Ainda segundo a Polícia Civil, somente nos quatro
primeiros meses do ano passado, foram registrados 42
casos de abuso e exploração sexual contra menores,
na DPCA, sendo 15 registros em janeiro, 7 em
fevereiro, 13 em março e 7 casos em abril.

Em 90% dessas ocorrências, a violência foi cometida
dentro da residência da vítima por uma pessoa da
própria família. Ao longo do ano de 2019, dos 405
inquéritos instaurados para abertura de investigação
de crimes sexuais no estado, na DPCA, 300 casos
foram por estupro de vulneráveis, ou seja, cometidos
contra crianças menores de 14 anos.

No dia 28 do mês passado, a polícia prendeu um casal
suspeito de entregar a própria filha, uma criança de 11
anos, para ser violentada sexualmente por um homem,
nome não revelado, no povoado Juçara, zona rural de
Buriti Bravo. O acusado de estuprar a criança também
foi preso em cumprimento de ordem judicial.

O delegado dessa cidade, Carlos Eduardo, declarou
que as investigações começaram no dia 16 de abril
deste ano e a denúncia foi feita pelos conselheiros
tutelares. Consta na investigação que os próprios
genitores da vítima levavam a criança para a

residência do autor do estupro e em troca recebiam
dinheiro e bebida alcoólica.

Também há informações que, além da vítima dos
estupros, residia na casa do casal outras cinco
crianças, entre 9 e 2 anos, que sofriam maustratos,
abandono por parte dos pais e podem ter sido
aliciadas. O delegado disse que a polícia, com o apoio
do Conselho Tutelar e da Secretária de Assistência de
Buriti Bravo, conseguiu colocar as crianças para morar
na residência de um parente próximo.

A denúncia do crime pode ser feita pelo Disque 100,
que funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo
sábados, domingos e feriados. As ligações são
gratuitas.

Mobilização digital Em alusão ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, 18 de maio, o Projeto Crescer sem
Violência promove ações digitais tendo como
temáticas os impactos da pandemia no enfrentamento
às violências sexuais contra crianças e adolescentes
no país.

O Crescer sem Violência é uma parceria da Fundação
Roberto Marinho - por meio do Canal Futura -
Childhood Brasil e Unicef Brasil, e essa ação conta
com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal,
Google e The Freedom Fund.

Uma das ações é #emcasasemviolência. Esta hashtag
vai ocupar as redes das instituições parceiras com o
compartilhamento de informações voltadas para
conselhos tutelares, profissionais de educação,
crianças e adolescentes e o público em geral,
apresentadas pelos personagens da série de
animação "Que corpo é esse?", parte do projeto
Crescer sem violência.

SAIBA MAIS
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Clic - PH
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PERGENTINO HOLANDA

O DIA 18 DE MAIO, é o Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual  de Cr ianças e
Adolescentes. Um dia para a conscientização da
sociedade e autoridades sobre a gravidade da
violência sexual de meninos e meninas. No Brasil, o
Disque Denúncia contra prostituição infantil foi criado
pela atual presidente nacional da ong Mulheres
Solidárias, Ana Karin Andrade, que também criou o
Disque Denuncia no congresso em prol dos direitos
humanos na Suécia, com a presença da Rainha
Silvia, e foi aplaudida por diversos líderes mundiais
presentes, com repercussão internacional. Hoje, com
mais de 30 anos de Vida Pública na luta pela
igualdade social, e constante luta pela garantia dos
direitos fundamentais em prol de um Brasil melhor,
Ana Karin preside o Mulheres Solidárias e é
Embaixadora da Paz
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18 de Maio: Faça Bonito, Proteja Crianças e
Adolescentes da Violência Sexual!
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ASSUNTOS AFINS

A violência sexual tem impactos imensuráveis ao
desenvolvimento biopsicossocial de crianças e
adolescentes, principalmente considerando as suas
condições de reconhecer e compreender claramente o
significado das violações, que deixam marcas para a
vida toda.

É comum entre as vítimas, mesmo depois de adultas,
lidar com a lembrança de uma situação de violência,
pois  prevalece o sent imento de que foram
desamparadas no momento em que mais precisavam
de proteção e cuidado por parte daqueles que tinham
a obrigação de fazêlos. A confusão entre a figura do
violador com a de alguém que se reconhece num
papel de proteção e cuidado gera sentimentos de
insegurança e sofrimentos por toda uma existência.

A violência sexual tem incidência em todo mundo,
independentemente do status econômico do país. Dos
60 países constantes no ranking de combate ao abuso
e exploração sexual infantil do relatório da revista The
Economist, apenas 35 têm leis que exigem por parte
das pessoas que trabalham, o relato de casos de
abuso sexual infantil; apenas 25 (41,6%) países
proíbem o envolvimento em atividades sexuais na
frente de uma criança e só 6 países coletam dados
referentes a meninos relacionados à exploração
sexual infantil. Em 38 países de baixa e média renda,
quase 17 milhões de mulheres adultas revelaram
terem sido vítimas de violência sexual durante a
infância.

Ainda segundo o relatório publicado pela revista The
Economist, o Brasil ocupa o 11º no ranking de
combate abuso e exploração sexual infantil, contudo,
segundo dados do Banco Mundial ocupa o 2º lugar no
ranking de exploração sexual infanto-juvenil.

O Brasil tem 500 mil casos de exploração sexual
contra crianças e adolescentes por ano; apenas 10%
dos casos são notif icados, de acordo com a
ChildFund; 92% das denúncias de violência sexual
contra crianças e adolescentes as vítimas eram do
sexo feminino, 75% das vítimas são meninas e, em
sua maioria, negras e 51% das crianças abusadas
sexualmente no Brasil têm de 1 a 5 anos segundo o
Ministério da Saúde.

Observa-se um decréscimo de 22,9% do número de
denúncias de violência sexual contra crianças e

adolescentes efetuadas no disque 100 em 2020 com
relação a 2019, apesar de o gráfico apresentar uma
redução,  isso não se t raduz na rea l idade,
evidenciando-se a subnotificação de registro dos
casos, principalmente neste período em virtude da
pandemia.

A LEI Nº 9.970, de 17/05/2000 instituiu o dia 18 de
maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Essa data marca a mobilização nacional contra a
violência sexual, em menção ao "Caso Araceli",
ocorrido em 18 de maio de 1973, quando uma menina
de apenas oito anos de idade foi raptada, estuprada e
morta por jovens de classe média alta na cidade de
Vitória (ES), um crime bárbaro que chocou o país.

O objetivo da campanha 18 de maio é informar,
sensibilizar e mobilizar a sociedade para assumir a
responsabilidade na prevenção e enfrentamento à
violência sexual contra crianças e adolescentes no
Brasil, de forma que toda criança e adolescente tenha
assegurado o direito ao desenvolvimento de sua
sexualidade de forma segura e protegida, livres de
abuso e da exploração sexual.

A campanha era realizada pelo Comitê Nacional de
Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes e ECPAT Brasil, em parceria com a
SNDCA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (Conanda), Polícia Rodoviária
Federal e ChildHood, contudo foi extinto em 2019 e
recriado em 2020 a comissão de enfrentamento à
violência sexual infantil, contudo com funções
esvaziadas.

O slogan da campanha Faça Bonito - Proteja nossas
crianças e adolescente, cujo símbolo é uma flor.
Contudo, atualmente o governo federal tenta a adesão
pela simbologia do "Maio laranja".

No Maranhão, a Lei 8.133 de 21 de maio de 2004
instituiu o dia 20 de maio como o Dia Estadual de
Enfrentamento da Violência Sexual contra crianças e
adolescentes, assim como instituiu por meio do
Decreto n 20.530 de 21/05/2004 o Sistema Estadual
de Enfrentamento, no âmbito do Poder Executivo,
envolvendo a Administração Direta, Indireta,
Fundacional e empresas em que o Poder Executivo
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seja acionista. Dentre os objetivos, esse sistema
possui o de coordenar as atividades do executivo
consoante os eixos, ações, metas e atividades
estabelecidos pelo Plano Estadual de Enfrentamento
da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes,
aprovado pelo CEDCA/MA, presidido à época pela
Secretaria Extraordinária de Solidariedade Humana,
hoje Secretaria de Direitos Humanos e Participação
Popular.

Ainda nesse período, foi regulamentado pelo Decreto
nº 20.531/21/05/2004, a Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente - DPCA para casos de
violência contra crianças e adolescentes, com sede
em São Luís e atuação em todo estado do Maranhão
para fiscalizar, investigar e instaurar inquéritos nos
casos de infração penal praticada contra crianças e
adolescentes, desenvolver estratégias continuadas de
fiscalização e repressão em locais públicos e privados,
coordenar todos os inquéritos policiais referentes a
crimes praticados contra crianças e adolescentes e
prestar informações ao Conselho da Criança e do
Adolescente, quando solicitadas. Já o DECRETO Nº
20.532 DE 21 DE MAIO DE 2004 criou o Centro de
Perícias Oficiais - CPO para casos de violência contra
crianças e adolescentes.

Ainda como medida de proteção e prevenção à
violação dos direitos da criança e do adolescente, ao
serem ouvidos como vítima ou como testemunha em
situação de violência, foi aprovada a Resolução Nº
01/2019 - CEDCA / MA, que dispõe sobre a aplicação
da escuta especializada de crianças e adolescentes
vítimas ou testemunha de violência no estado do
Maranhão. Uma estratégia para evitar a revitimização
e o constrangimento dessas crianças e adolescentes.

Registra-se que já em 2021 foi aprovado pelo
CEDCA/MA por meio de sua Resolução nº 003/2021 o
Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual
contra crianças e adolescentes para o período de 2021
a 2030, que busca a otimização da prevenção e
combate  a  esse  t ipo  de  v io lênc ia ,  com o
estabelecimento de diretrizes e ações em todos os
eixos de intervenção.

Observa-se que ainda é necessário um maior
investimento na prevenção, por meio de campanhas
de sensibilização da sociedade para denunciar casos
de violação de direitos, quebra do tabu sobre
educação sexual de crianças e adolescentes e jovens
para que possam identificar uma situação de abuso e
exploração e também levar ao conhecimento de
alguém de sua conf iança ou algum serv iço
especializado, assim como se faz necessária a
i m p l e m e n t a ç ã o  d a  f e r r a m e n t a  S I P I A  C T ,
principalmente neste momento de pandemia em que
muitas crianças e adolescentes em situação de

violência, se encontram com possibilidades mais
restritas de acessar espaços de denúncia.

*  Presidente da Fundação da Criança e do
Adolescente (Funac) e do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-MA.
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EM MIRINZAL, POLÍCIA CIVIL PRENDE
ASSALTANTE DE BANCO DO ESTADO

DO PARÁ
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Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

Na última sexta-feira(14), uma ação da Polícia Civil do
Maranhão, conseguiu cumprir um mandado de prisão
contra um homem pelos crimes de roubo e receptação
nas cidades de Mirinzal e Cururupu. O mandado de
prisão que foi expedido pela Vara de Execuções da
capital paraense, Belém, foi executado por policiais
civis da Delegacia de Bacuri e da Superintendência
Estadual de Investigações Criminais(SEIC).

Segundo as investigações policiais, o preso é
considerado extremamente perigoso e estava foragido
do estado do Pará por cometer os crimes de assalto a
banco, tráfico de drogas, receptação, queimadas de
ônibus, tendo até mesmo cumprido pena em sistema
prisional federal.

O preso foi apresentado na delegacia para ser
submet ido  aos  p rocessos  cab íve is ,  sendo
posteriormente recambiado a uma Unidade Prisional
da região onde aguardará o posicionamento do Poder
Judiciário.

Fonte: PC/MA

O Portal em Movimento, no ar desde 21 de abril de
2008.

© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.

Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/seguranca-

publica/policia-civil/em-mirinzal-policia-civil-prende-

assaltante-de-banco-do-estado-do-para/
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Suspeito de assaltos a bancos no Pará é preso
em Mirinzal
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Eduardo Ericeira

A Polícia Civil do Maranhão, cumpriu um mandado de
prisão contra um homem pelos crimes de roubo e
receptação nas cidades de Mirinzal e Cururupu. O
mandado de prisão que foi expedido pela Vara de
Execuções da capital paraense, sendo executado por
pol ic ia is c iv is da Delegacia de Bacur i  e da
Superintendência Estadual de Invest igações
Criminais(SEIC).

Segundo as investigações policiais, o suspeito é
considerado perigoso e estava foragido do estado do
Pará por cometer os crimes de assalto a banco, tráfico
de drogas, receptação, queimadas de ônibus, tendo
até mesmo cumprido pena em sistema prisional
federal.

O homem foi apresentado na delegacia para ser
submet ido  aos  p rocessos  cab íve is ,  sendo
posteriormente recambiado a uma Unidade Prisional
da região onde aguardará o posicionamento do Poder
Judiciário.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/05/suspeit

o-de-assaltos-bancos-no-para-e.html
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Desmatamento na Amazônia é o maior para
o mês de abril em dez anos, diz Imazon

 

TV GLOBO / NACIONAL - JORNAL DA GLOBO. Ter, 18 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

A Floresta Amazônica perdeu, só no mês de abril, uma
área verde maior que cidade de Goiânia.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/18/TVGLOBOSP-

00.59.47-01.00.37-1621311273.mp4
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Evento discutirá ações contra o abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes
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A Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal
de Justiça do Maranhão (CIJ-TJMA) e Fundo das
Nações Unidas (Unicef), em parceria com a Escola
Superior da Magistratura (ESMAM), promovem,
quintafeira (20), às 15h, o seminário 'O enfrentamento
à violência contra crianças e adolescentes brasileiros:
desenvolvendo paradigmas de proteção jurídica e
social à luz da Lei nº 13.431/2017.' O evento integra
ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e
terá transmissão ao vivo pelo canal TJMA OFICIAL no
YouTube. As inscrições gratuitas estão abertas no
sistema acadêmico Tutor (magistrados e outros
profissionais do TJMA). O público externo poderá se
inscrever por meio de formulário eletrônico que estará
disponível durante o evento na plataforma digital. Além
de representantes do Poder Judiciário, Ministério
Público, Ordem dos Advogados do Brasil, podem
participar profissionais do Sistema de Garantia de
Direitos, acadêmicos, pais e responsáveis por crianças
e adolescentes, professores e demais interessados no
tema.
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"O Dia Estadual do Ministério Público" (2)
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GILBERTO CAMARA FRANÇA JÚNIOR Promotor de
Justiça do Ministério Público do Maranhão, presidente
da AMPEM - Associação do Ministério Público do Estado
do Maranhão, especialista em Ciências Penais pela
UFSC

Em 15 de maio comemora-se o Dia Estadual do
Ministério Público, fruto da Lei aprovada pela
Assembléia Legislativa do Maranhão. O marco
histórico firmado para a data corresponde à entrada
em vigência da Constituição do Estado do Maranhão,
promulgada em maio de 1967, na qual f icou
estabelecido que o procurador-geral de Justiça
passaria a ser o chefe do Ministério Público
Estadual.

O Ministério Público Estadual tem como seu patrono
o promotor público Celso Magalhães, que levou a
julgamento pelo Tribunal do Júri Anna Rosa Vianna
Ribeiro, que viria a ser a Baronesa de Grajaú. O crime,
o homicídio com requintes de crueldade de uma
criança escrava de nome Innocencio. Presa em
13.02.1877, foi julgada e absolvida pelo Tribunal do
Júri. O promotor público recorreu ao Tribunal da
Província, que manteve a decisão absolutória. Foi o
jovem Celso Magalhães demitido do cargo em 1878,
por conta de sua atuação contra uma figura poderosa
da sociedade da época, vindo a falecer em 1879, sem
presenciar a futura abolição da escravatura.

Em 1988, 100 anos após a Lei Áurea, a Constituição
Federal outorgou ao Ministério Público garantias e
prerrogativas que Celso Magalhães não tinha
enquanto promotor público. O legado deixado é que
honra e coragem são virtudes atemporais para o bom
exercício das funções do MP.

Mas também ficou para todos a lição de que sem
instrumentos legais e garantias para o exercício de
sua função, a tarefa de promover a justiça fica muito
mais difícil.

Enfrentar os poderosos, mesmo sendo uma estrutura
dentro do poder estatal, fez do Ministério Público a
"bola da vez". Em 2013, a famigerada PEC 37 queria
retirar o poder investigatório e agora, em 2021, mais
uma vez e por outros meios, querem fazer o mesmo.
Em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto
de novo Código de Processo Penal (PL 8045/2010),
do je i to que se apresenta,  é um convi te à
institucionalização da impunidade no país, dificultando
a apuração dos crimes, o processamento dos
criminosos em geral e criando, por exemplo, uma série

de entraves que dificultam a condenação no Tribunal
do Júri. Esse projeto está prestes a ser votado no
plenário e, caso aprovado do jeito que está, significaria
o enfraquecimento das investigações e o consequente
empoderamento dos autores de crimes.

Não menos grave é a PEC 5/2021, apresentada pelo
deputado federal Paulo Teixeira (PT/SP) e que tramita
com surpreendente velocidade em tempos de
pandemia. Nela, pretende-se alterar a composição do
Conselho Nacional do MP, permit indo que o
corregedor nacional possa ser alguém de fora dos
quadros do Ministério Público. Ou seja, uma pessoa
que não conhece a dinâmica interna de funcionamento
da instituição teria o poder de abrir procedimentos
disciplinares contra qualquer promotor ou procurador
no país. Seria a única instituição da República
Brasileira com um corregedor de fora de seus quadros.

Neste dia Estadual do MP, para além da data
comemorativa, é preciso alertar a sociedade sobre
todo esse contexto, para que amanhã este Brasil não
se transforme em uma república de bananas.

Parabéns a todos os promotores e procuradores de
justiça e a todas promotoras e procuradoras de justiça
pelo Dia Estadual do Ministério Público.

Promotor de Justiça do Ministério Público do
Maranhão, presidente da AMPEM - Associação do
Ministério Público  do Estado do Maranhão,
especial ista em Ciências Penais pela UFSC
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