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Policiais militares do 7º BPM apreendem
entorpecentes em Pindaré
Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
Durante patrulhamento na noite de segunda-feira (17)
pela Avenida Brasil, em Pindaré-Mirim-MA, a equipe
do Esquadrão Águia do 7º BPM, abordou um homem e
ao realizar a busca pessoal encontrou onze pacotes
de uma substância similar à maconha.
O conduzido foi apresentado na Delegacia de Polícia
Civil de Pindaré-Mirim, sem lesões corporais.
7° BPM - Promovendo Segurança Pública de
Qualidade
Fonte: PM/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/segurancapublica/policia-militar/policiais-militares-do-7o-bpmapreendem-entorpecentes-em-pindare/
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MPMA alerta para violência sexual infantojuvenil
O Ministério Público do Maranhão alertou ontem, Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes, sobre a importância
dos pais e responsáveis acompanharem de perto a
rotina dos filhos e os possíveis sinais de violência.
A data foi escolhida como dia de mobilização contra a
violência sexual infanto-juvenil porque em 18 de maio
de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, a
menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de oito anos,
foi raptada, drogada, estuprada e assassinada. O
corpo foi encontrado seis dias depois e desfigurado
por ácido.
Na avaliação do promotor de justiça Carlos Pinto de
Almeida Júnior, de Parnarama, é necessário alertar a
sociedade a fim de evitar e combater os abusos.
"Atualmente, apenas uma pequena parte dos casos de
abuso e exploração sexual chegam ao conhecimento
das autoridades, seja pela vergonha ou medo de
relatar a violência, seja pela proximidade das vítimas
em relação aos abusadores. A maioria desses casos
ocorre em ambiente doméstico".
O membro do Ministério Público destacou alguns
sinais de violência sexual, tais como curiosidade
sexual excessiva, conhecimento sexual inapropriado
para a idade, gravidez, doenças sexualmente
transmissíveis, isolamento social, dentre outros.
Além disso, existem casos de abuso sem
manifestação de sintomas por parte das vítimas.
"Pensando na prevenção, devemos ter cuidado com
nossas crianças e adolescentes: acompanhar a vida
escolar, supervisionar o uso do celular e da internet. É
fundamental que, respeitada a faixa etária dos filhos,
os pais dialoguem com eles, ampliando o
conhecimento e a informação sobre a temática",
orientou o promotor Carlos Pinto de Almeida Júnior
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MPMA alerta sobre violência sexual contra
crianças e adolescentes (Geral | Pedofilia)
O Ministério Público do Maranhão alertou ontem, Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes, sobre a importância
dos pais e responsáveis acompanharem de perto a
rotina dos filhos e os possíveis sinais de violência.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/05/19/mpm
a-alerta-sobre-violencia-sexual-contra-criancas-eadolescentes/
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MPMA alerta sobre violência sexual contra
crianças e adolescentes
Nesse 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes, o Ministério Público do Maranhão
alertou sobre a importância dos pais e responsáveis
acompanharem de perto a rotina dos filhos e os
possíveis sinais de violência.
A data foi escolhida como dia de mobilização contra a
violência sexual infanto-juvenil porque em 18 de maio
de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, a
menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de oito anos,
foi raptada, drogada, estuprada e assassinada. O
corpo foi encontrado seis dias depois e desfigurado
por ácido.
Na avaliação do promotor de justiça Carlos Pinto de
Almeida Júnior, de Parnarama, é necessário alertar a
sociedade a fim de evitar e combater os abusos.
"Atualmente, apenas uma pequena parte dos casos de
abuso e exploração sexual chegam ao conhecimento
das autoridades, seja pela vergonha ou medo de
relatar a violência, seja pela proximidade das vítimas
em relação aos abusadores. A maioria desses casos
ocorre em ambiente doméstico".
O membro do Ministério Público destacou alguns
sinais de violência sexual, tais como curiosidade
sexual excessiva, conhecimento sexual inapropriado
para a idade, gravidez, doenças sexualmente
transmissíveis, isolamento social, dentre outros. Além
disso, existem casos de abuso sem manifestação de
sintomas por parte das vítimas.
"Pensando na prevenção, devemos ter cuidado com
nossas crianças e adolescentes: acompanhar a vida
escolar, supervisionar o uso do celular e da internet. É
fundamental que, respeitada a faixa etária dos filhos,
os pais dialoguem com eles, ampliando o
conhecimento e a informação sobre a temática. Há
uma série de medidas que passam por um olhar
atento e amoroso dos pais e da sociedade. Quebre o
silêncio, denuncie!", completou o titular da Promotoria
de Justiça de Parnarama.
DENÚNCIAS O promotor de justiça de Açailândia e
coordenador do Centro de Apoio Operacional da
Infância e Juventude, Gleudson Malheiros, enfatizou
que, ano passado, mais de 95 mil denúncias de
violência sexual contra crianças e adolescentes foram
registradas no Brasil pelo Disque 100.

"Desse total, mais de 73% ocorrem no ambiente
doméstico, na casa da vítima ou do suspeito. Os
agressores são pessoas que gozam da confiança da
família e da criança. Esse problema não escolhe
classe social. Se você tiver conhecimento desse fato,
procure a rede de proteção do seu munícipio. Você
pode ter sua identidade preservada e salvar uma
criança", esclareceu.
As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, que é
um canal gratuito, no Conselho Tutelar, na Polícia e no
Ministério Público.
SINAIS Ao também abordar os sinais que podem
evidenciar a violência contra o público infantojuvenil, a
promotora de justiça Sandra Fagundes Garcia, de
Açailândia, afirmou que a criança vítima pode
apresentar um quadro de depressão, ansiedade e até
evoluir para um humor reprimido.
"Atividades que antes eram prazerosas e não são mais
devem ser observadas. Outras características são o
isolamento social, alterações no sono e no apetite. A
criança pode passar a comer mais ou comer menos.
Tudo isso é uma atitude compensatória para suprir a
ansiedade de estar sendo vítima de uma agressão.
Quanto mais nova uma criança, mais dificuldade ela
tem de falar sobre o que está passando", explicou a
promotora de justiça.
VISIBILIDADE SOCIAL
Segundo o titular da Promotoria de Justiça de Defesa
da Infância e Juventude de São Luís, Márcio Thadeu
Silva Marques, o 18 de maio tem valor simbólico, pois
traz o assunto para a pauta política, social e jurídica e
ao mesmo tempo não nos faz esquecer do fato que o
originou: sequestro, violência e assassinato da menina
Araceli.
"Infelizmente, as mais variadas formas de violência
sexual têm se diversificado. Se hoje temos o abuso
sexual, principalmente, intrafamiliar, a exploração
sexual se expandiu além do tráfico, do turismo e
prostituição infantil. A questão da pornografia infantil
pela internet tem se tornado um problema criminoso
transnacional, com implicações que levam ao reforço
da cultura do estupro. É preciso usar o 18 de maio
como momento de combate ao crime, reconhecendo
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Governo federal institui decreto para
combate à violência contra crianças e
adolescentes - ATOS, FATOS E BARATOS
DRPETTA@GMAIL.COM | WWW.JORNALPEQUENO.CO

Foi assinado o decreto que institui o Programa
Nacional de Enfrentamento da Violência contra
Crianças e Adolescentes. A assinatura do documento
pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, ocorreu
durante evento de lançamento de uma campanha
nacional de combate ao abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes no Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos. A iniciativa é parte
do Maio Laranja, movimento criado para chamar
atenção da sociedade para o problema. Segundo a
pasta, o programa tem caráter intersetorial e busca
unir esforços entre os diversos atores do sistema de
proteção, inclusive da sociedade civil, conselhos
tutelares, delegacias e juizados especializados. Para
atingir as metas previstas, o texto estabelece diretrizes
que incluem ações de prevenção, por meio de
formação continuada de operadores do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Vítima
ou Testemunha de Violência, além de campanhas de
sensibilização da população em geral. O orçamento do
programa será composto por emendas parlamentares
e parcerias público-privadas e com estados e
municípios. Ainda segundo o decreto, que será
publicado no Diário Oficial da União (DOU), será
instituída a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à
Violência contra Crianças e Adolescentes, que tem
como missão monitorar e avaliar o novo programa. O
órgão consultivo deverá priorizar o combate das
violências física, sexual, psicológica e institucional.
(BRASIL 61)
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Marreca Filho quer que Câmara coloque em
votação projeto que aumenta pena mínima
do crime de feminicídio
O deputado federal Marreca Filho (Patriota-MA)
defendeu nesta terça-feira (18), projeto de lei que
tramita na Câmara dos Deputados desde 2019 que
aumenta a pena mínima do crime de feminicídio.
"A Câmara discute nesta semana um tema que ocupa
diariamente as manchetes no Brasil: o feminicídio",
destaca o parlamentar. "Neste momento de pandemia
e isolamento social aumentaram muito os casos de
violência doméstica. Infelizmente, todos os dias
mulheres perdem a vida para esse tipo de violência,
que precisamos combater com medidas mais duras",
observou.
"E uma dessas medidas está na pauta da Câmara,
que é o PL 1568/2019, que altera o Código Penal e a
Lei dos Crimes Hediondos para aumentar a pena
mínima do crime de feminicídio e estabelece que as
penas aplicadas em decorrência da prática desse
crime sejam cumpridas integralmente em regime
fechado pelo condenado", destacou.
Segundo Marreca Filho, "para combater a violência
contra mulher são necessárias ações de
conscientização, prevenção e repressão, como esta",
finalizou.
O PL 1568/19 aumenta a pena mínima para o crime de
feminicídio, que passa dos atuais 12 para 20 anos. A
proposta é de autoria da deputada federal Rose
Modesto (PSDB-MS) e altera o Código Penal, que hoje
prevê para o crime de feminicídio pena de reclusão de
12 a 30 anos.
A autora da proposta disse que os altos índices de
crimes cometidos contra mulheres no País justificam a
mudança, e quer que a punição mais rigorosa
"contribuirá para a efetivação da proteção da vida das
mulheres brasileiras".
O projeto também acaba com a progressão de regime
para os condenados pelo crime de feminicídio. A
medida, porém, já foi efetivada em 2019 pela Lei
Anticrime. A proposta já foi analisada pelas comissões
de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e
Justiça e de Cidadania. (COM INFORMAÇÕES DA
ASSESSORIA E DA AGÊNCIA CÂMARA)
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Projeto quer cadastro de pedófilos no
Maranhão
O deputado estadual solicitou em 2019, a criação do
Cadastro Estadual de Informações para a Proteção da
Infância e da Juventude do Estado do Maranhão Cadastro de Pedófilos 48 anos atrás, uma criança
desapareceu em Vitória, no Espírito Santo, ela se
chamava Araceli e foi encontrada seis dias depois,
infelizmente, espancada, torturada, estuprada e
drogada e seu corpo foi horrivelmente desfigurado
com ácido e para surpresa de todos, os suspeitos
foram absorvidos e o crime, arquivado. A data do
assassinado ocorreu no dia 18 de maio e, no ano de
2000, foi instituído o Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.
É possível encontrar casos como esses diariamente e
os números só crescem, seja de abuso sexual, pedofilia ou exploração sexual. "Em 2020, um pedófilo foi
preso no Maranhão, após fazer mais de 60 vítimas no
Distrito Federal. Ele usava perfis falsos para atrair o
menor e ganhar a confiança. Nesta terça-feira (18),
também tivemos cinco presos em operação contra
rede exploração infantil e entre eles, uma pessoa
estava no Maranhão, isso mostra o avanço do trabalho
das autoridades, mas não podemos baixar a guarda e
precisamos dar continuidade com um trabalho mais
intenso para proteger nossas crianças", afirma o
deputado estadual Wendell Lages. PROJETO DE LEI
N° 237 / 2019 Em 2019, o deputado estadual Wendell
Lages (PMN), apresentou o Projeto de Lei n° 237 /
2019, que estabelece as diretrizes para a criação do
Cadastro Estadual de Informações para a Proteção da
Infância e da Juventude do Estado do Maranhão Cadastro de Pedófilos, que foi promulgado pela Lei n °
11.176/19 e encontra-se em vigor desde a data da sua
publicação. "O cadastro fica sob responsabilidade da
Secretaria de Segurança Pública, que regulamenta a
criação, a atualização, a divulgação e o acesso ao
cadastro.
Nele é possível encontrar informações pessoais e foto
do julgado, idade e circunstâncias e local que o crime
foi praticado. Também é possível saber o endereço
atualizado, dessa forma, ajudará muito mais no
trabalho dos Órgãos de Segurança Pública do
Estado, pois tem o seu acesso restrito e uso exclusivo,
da Polícia Militar e Civil, membros do Ministério
Público e do Poder Judiciário, bem como demais
autoridades, conforme regulamentação", explica o
deputado.
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https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
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São Luís é a 2ª capital que mais vacina
A campanha de vacinação contra a Covid-19
completou ontem (18) quatro meses em São Luís. Na
capital, a Prefeitura já aplicou mais de 313 mil doses
do imunizante, somadas a primeira e a segunda doses
(até a terça-feira, 17). Com uma taxa de vacinação de
92,64% a capital maranhense é a segunda que mais
vacina no país, segundo dados do Ministério da
Saúde (MS). Neste período, a gestão do prefeito
Eduardo Braide vem trabalhando para garantir que a
imunização avance de forma rápida, organizada e
segura seguindo a estratégia do Plano Municipal de
Imunização "Chegamos a quatro meses de vacinação
contra a Co-vid-19 de forma organizada e com um dos
melhores índices do país. Temos feito o chamamento
dos públicos-alvo seguindo à risca o quantitativo de
vacinas disponíveis e atendendo todas as diretrizes
do Plano Nacional de Imunização. É assim que vamos
seguir até que toda a nossa população esteja
protegida contra este vírus", assegurou o prefeito
Eduardo Braide.

desde o início da campanha temos ampliado cada vez
mais a nossa capacidade de vacinação, o que
garante que a nossa população seja atendida de
maneira mais rápida e confortável", disse o titular da
Secretaria Municipal de Saúde (Semus).
A Prefeitura de São Luís montou o Plano Municipal de
Vacinação - antes mesmo do início da campanha com todas as diretrizes para garantir que as doses
fossem aplicadas com a maior rapidez possível, assim
que fossem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
Públicos Já foram vacinados em São Luís com
primeira ou já com as duas doses os profissionais de
saúde, idosos a partir dos 60 anos, incluindo os em
instituições de longa permanência e os acamados, que
estão sendo vacinados em suas residências. Também
já foram convocados para vacinação profissionais das
instituições de ensino infantil, fundamental e superior
das redes pública municipal, privada e escolas
comunitárias.

Até esta terça-feira (18), a Prefeitura de São Luís já
havia aplicado 313.746 doses de vacinas. São
210.115 pessoas que já tomaram a primeira dose e
103.631 pessoas que já receberam as duas doses
necessárias para estarem protegidas contra o
coronavírus.

Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos,
rodoviários e agentes de limpeza também já foram
chamados para a vacinação. Pacientes oncológicos e
renais crônicos (dialíticos) estão sendo imunizados
nas unidades de saúde em que fazem seu tratamento.

A técnica de enfermagem Domingas Ramos Alves, de
49 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra
Co-vid-19 em São Luís, durante o lançamento da
campanha, dia 19 de janeiro, no Hospital Municipal
Djalma Marques (Socorrão I), no Centro.

Profissionais das forças de segurança, salvamento e
armadas também já puderam iniciar o seu ciclo de
vacinação. Pessoas com deficiência nos abrigos
institucionais da Prefeitura de São Luís também já
receberam as doses da vacina.

O ato aconteceu no pátio externo da unidade e a
escolha de Domingas Ramos Alves foi uma forma de
homenagear todos os profissionais de saúde que
atuam na linha de frente contra a pandemia. Eles
foram o primeiro grupo prioritário a ser vacinado,
segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI), do
Ministério da Saúde.

Pessoas com Síndrome de Down a partir de 18 anos
também já podem se vacinar em São Luís. Gestantes
e puérperas estão sendo vacinadas de acordo com as
orientações do Ministério da Saúde quanto aos
possíveis riscos causados pelas vacinas.

Números A taxa de vacinação em São Luís é
92,64%, o que faz da capital maranhense a segunda
que mais vacina no país, proporcionalmente à
quantidade de doses recebidas, segundo ranking do
Localiza SUS, do Ministério da Saúde. O secretário
municipal de Saúde, Joel Nunes, destacou que o bom
desempenho de São Luís é fruto da preocupação do
prefeito Eduardo Braide. "Mesmo antes de assumir a
Prefeitura, o prefeito Eduardo Braide teve o cuidado de
reunir os profissionais que integrariam a sua equipe
para debater a melhor estratégia de vacinação. E

Nesta quarta-feira (19), pessoas com deficiência
mental severa e moderada, incluindo Transtorno do
Espectro Autista, a partir dos 18 anos, também serão
vacinadas. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo
Braide em suas redes sociais.
Pontos de imunização Atualmente, São Luís tem
quatro pontos fixos. O primeiro a ser instalado foi o
Centro Municipal de Vacinação, no Pavilhão de
Eventos do Multicenter Sebrae, no Cohafuma, e que
tem capacidade para atender mais de 2 mil pessoas
por dia.
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O segundo ponto foi o drive-thru montado na
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e em
seguida, um posto de vacinação no Centro de
Convenções da Universidade, que juntos conseguem
atender mais de 2.500 pessoas por dia. Na sequência,
foi montado o ponto localizado no drive-thru do Espaço
Reserva, no bairro Maranhão Novo, cuja capacidade
de atendimento é de mais de 2.000 mil pessoas por
dia.
Os quatro locais funcionam de segunda-feira a
sábado, das 8h às 18h, e contam com área de
triagem, gui-chês de vacinação, espaço de
observação na pós-vacina, ambulâncias de prontidão
para prestar atendimento aos pacientes que
manifestem alguma reação e foram montados
seguindo todas as normas sanitárias necessárias para
evitar aglomeração de pessoas.
Por meio de uma parceria com o Serviço Social da
Indústria (Sesi), foi instalado um posto de vacinação
para idosos a partir dos 60 anos que vivem na Zona
Rural. O posto instalado no Centro de Educação
Profissional e Tecnológica (CEPT) Distrito Industrial,
no KM 5 da BR-135, bairro Tibiri, funcionou na
segunda (17), terça (18) e nesta quarta-feira (19).
Cadastro Outra medida importante tomada pela
Prefeitura foi o lançamento de plataformas na internet
para o cadas-tramento para cada um dos públicos-alvo
e a solicitação de listas com os nomes de seus
profissionais às unidades de saúde, instituições de
ensino, forças de segurança, armadas e de
salvamento, empresas de transporte coletivo entre
outras.
Com isso é possível saber previamente a quantidade
de doses necessárias para imunizar cada um dos
públicos e organizar o calendário de vacinação,
conforme fai-xa-etária e mês de nascimento, evitando
que pessoas ainda não contempladas se dirijam aos
locais de vacinação.

imunização da população de São Luís. Os trabalhos
estão sendo coordenados conjuntamente pelas
secretarias municipais de Saúde (Semus) e de
Segurança com Cidadania (Se-musc), por meio da
Guarda Municipal. Para isso, os dois órgãos montaram
estratégias que estão garantindo êxito na logística e
distribuição dos imunizantes na capital.
Segundo balanço do Município, até o momento não foi
registrado nenhum incidente ou ocorrência no
andamento do serviço que começa desde a entrega
das doses destinadas à cidade, acondicionamento,
deslocamento e entrega dos imunizantes a um dos
pontos de aplicação na cidade.
Além desses espaços, as equipes da Guarda
Municipal de São Luís atuam na segurança das
equipes da Coordenação de Imunização que fazem a
vacinação dos idosos acamados em residências e
também do sistema de busca ativa nos bairros e
regiões da cidade.
Saiba Mais Vacinação Covid-19 - 313.746 mil doses
aplicadas - 210.115 mil pessoas já receberam a
primeira dose - 103.631 mil pessoas já receberam a
segunda dose - 338.657 doses de vacinas recebidas,
incluindo segundas doses que aguardam o dia de
aplicação - 92,64% é a taxa de vacinação de São
Luís Vacinação conforme públicos - 107.166 mil
idosos já tomaram a primeira dose - 71.400 mil idosos
já tomaram a segunda dose - 47.249 mil trabalhadores
da saúde já tomaram a primeira dose - 34.048 mil
trabalhadores da saúde já tomaram a segunda dose 17.491 mil pessoas com comorbidades já tomaram a
primeira dose - 192 pessoas com comorbidades já
tomaram a segunda dose
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.371.orig.pdf

No caso dos idosos, o cadastramento também garante
saber se há ou não a necessidade do atendimento em
casa, se o idoso for acamado ou tiver dificuldade de
locomoção. Além disso, para evitar que idosos
deixassem de ser vacinados, a Secretaria Municipal da
Criança e da Assistência Social (Semcas), com
agentes dos Centros de Referência em Assistência
Social (Cras), tem realizado o trabalho de identificação
na busca ativa de idosos sem acesso à internet,
acamados ou em algum tipo de situação de
vulnerabilidade.
Segurança Desde o início da campanha de vacinação
contra a Covid-19, a Prefeitura colocou em execução
um plano de segurança e transporte para garantir a
4

