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Meninas participam de debate sobre saúde e
educação em São Luís
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Foi realizada na manhã dessa quarta-feira (19) a
terceira e última Oficina de Educação em Direitos,
promovida pela Escola Superior do Ministério Público
(ESMP). Dessa vez, foram discutidas as temáticas da
saúde e da educação. O público-alvo das oficinas são
integrantes do Projeto Menina Cidadã, realizado pela
Fundação Justiça e Paz se Abraçarão (FPJA) e
Unicef, na macrorregião da Cidade Operária.

Os trabalhos foram conduzidos pela servidora Maíra
Lopes de Castro, da ESMP. A primeira palestrante foi
a promotora de justiça Maria da Glória Mafra Silva,
titular da 2ª Promotoria de Justiça Especializada em
Defesa da Saúde de São Luís.

De acordo com Glória Mafra, muitas vezes se pensa
em saúde em uma perspectiva exclusivamente física,
de "falta de dor", mas é preciso que se leve em conta
também o aspecto psicológico, algo que vem sendo
mais discutido no período de pandemia vivido
atualmente. A promotora de justiça destacou que a
saúde é direito de todos, dever do estado e de todos.

"A primeira responsabilidade é nossa. Pessoas com
doenças crônicas precisam ter cuidados para que a
situação não se torne aguda. Temos que tomar
cuidado com condutas que podem causar doenças e
acidentes, como a automedicação e o uso de
substâncias psicoativas, inclusive aquelas legalizadas,
como o álcool, o fumo e os medicamentos", observou.

Falando às jovens, Glória Mafra lembrou que o sono
tranquilo é uma necessidade física e que precisa ser
respeitado.

A promotora de justiça ressaltou a organização do
Sistema Único de Saúde, destacando a importância da
atenção primária, que deve fazer um trabalho de
acompanhamento das famílias e primeiro atendimento,
evitando que haja a necessidade de que as pessoas
procurem as especialidades médicas. No entanto, de
acordo com Glória Mafra, o município de São Luís só
tem 33% de sua área coberta pela atenção básica à
saúde.

Glória Mafra também falou sobre um grupo nacional
que está trabalhando com foco na saúde da saúde dos
adolescentes e sobre o que é necessário para a
efetiva implantação da Agenda de Saúde das
Meninas, criada pela Organização Mundial da Saúde

(OMS).

SEGURANÇA Após o debate sobre as questões de
saúde, teve início a palestra da advogada Ana Amélia
Dino, que iniciou sua fala com o questionamento: o
que é segurança? Com base nas respostas das
meninas participantes, Ana Amélia Dino destacou que
esse conceito vai além da chamada segurança
pública. "É preciso que as meninas sintam-se seguras
em casa, nas ruas, nos coletivos, em qualquer lugar".

De acordo com a advogada, embora os homens sejam
os que mais morrem por conta da violência, as
mulheres enfrentam outras questões, como o medo da
violência sexual e uma maior vulnerabilidade em
relação à violência psicológica. Para Ana Amélia Dino,
o conceito de segurança passa pelo direito de as
meninas serem quem são, poder explorar as suas
potencialidades, falar em público sem ser criticadas e
conhecer seus próprios direitos, tendo uma rede de
proteção ao seu redor.

A palestrante também falou sobre conceitos como a
segurança alimentar e de habitação e destacou que
não se pode falar em segurança sem instituições
fortes, que vão além das instituições públicas. A
família e uma sociedade comprometida têm papel
fundamental nesse contexto.

Para Ana Amélia Dino, as meninas precisam conhecer
seus direitos e onde buscar ajuda, observando a
necessidade de engajamento e cobrança às
inst i tuições.

PROJETO A FJPA, de abrangência nacional e sem
fins lucrativos, desenvolve, há mais de 13 anos, ações
nas áreas de assistência, saúde, cultura e educação
na macrorregião da Cidade Operária, beneficiando as
comunidades mais vulneráveis.

O projeto Menina Cidadã começou a ser executado
em 2020, por meio de parceria com o Unicef,
alcançando 200 meninas adolescentes da região.

Entre as próximas ações previstas no projeto estão
formação de, pelo menos, 10 novas lideranças de
men inas  jovens ,  p lane jando ,  rea l i zando  e
coordenando iniciativas nas cinco comunidades da
área; produção de cartademanda direcionada a
secretarias de estado, parlamentares e outros órgãos;
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engajamento de, pelo menos, 100 meninas em oficina
sobre o que são comunidades que protegem meninas
e jovens, entre outras.

A parceria entre ESMP e FJPA integra ações
desenvolvidas no âmbito da campanha institucional do
MPMA Mulheres na Política: Mais Conquistas, Mais
Direitos, lançada no mês de fevereiro, de caráter
educacional e preventivo. Um dos objetivos da
campanha é promover a difusão de conhecimento e
inclusão de meninas na vida política.
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MP recebe denúncia de desvio de R$ 136 mil
no Ipam de SJR
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APrefeitura de São José de Ribamar encaminhou ao
Ministério Público Estadual, na semana passada,
representação contra a atual presidente do Instituto de
Previdência e Assistência do Município (Ipam) de São
Luís, Nádia Quinzeiro, por supostos pagamentos
irregulares durante a passagem dela pelo Instituto de
Previdência de Ribamar.

Segundo a denúncia, Quinzeiro teria realizado
transferências bancárias de dinheiro público a
empresas fantasmas e efetivado servidores na folha
do órgão sem nomeações.

Na representação, ela e o exprefeito Eudes Sampaio,
além de outros quatro denunciados, são instados a
explicar, por exemplo, o pagamento de R$ 136.412,77
a uma empresa que não possui nenhum vínculo
contratual com a Prefeitura de São José de Ribamar.

O repasse, destaca a representação, foi efetuado por
meio de transferências bancárias nos meses de
novembro e dezembro de 2020.

Além disso, empresa individual R. A Lopes Marques
que deveria prestar serviços de locação de veículos,
tem como titular um ex-servidor público, Rodrigo
Marques, nomeado no mesmo período que a sua
empresa foi contratada. Ele também foi denunciado ao
MP.

Dados da folha de pagamento do município apontam
que Rodrigo Marques recebia salário R$ 7.350,00
líquidos. Mas a nomeação dele não consta do Diário
Oficial do Município.

Nomeação nesses mesmos moldes - sem publicação
no Diário Oficial - foi feita, ainda segundo a denúncia,
em relação a outros dois denunciados: Cristiano
Prates e Daniel Barbosa. Eles foram inclusos na folha
de pagamento do Instituto de Previdência na mesma
data que o empresário Rodrigo Marques. Ambos
recebiam a mesma remuneração, de R$ 7.350,00.

Segundo a Prefeitura de São José de Ribamar, a
empresa R. A.

Lopes Marques nunca prestou serviços a qualquer
outro órgão público ou privado. A empresa, registrada
em fevereiro de 2020, também tem endereço fictício e
o local  apontado como sede tratase de um

apartamento residencial em um condomínio de classe
média, na Av. Deputado Raimundo Leal, no bairro
Jardim Eldorado, de acordo com a representação.

Pedidos Ao propor representação ao MP, a Prefeitura
pede que as contas relativas ao exercício de 2020 do
Instituto de Previdência do Município sejam julgadas
irregulares, em razão do pagamento irregular de
servidores, infração às normas de direito público,
inexistência de serviços públicos, dispensa indevida de
licitação e contratação ilegal de empresa de servidor
público.

A Prefeitura pediu, também, o ressarcimento do dano,
a perda de bens adquiridos de forma ilícita, pagamento
de multa, proibição de contratar com poder público,
indisponibilidade dos bens e a suspensão dos direitos
políticos.

Além do ex-prefeito, da ex- presidente do Instituto, do
empresário e dos falsos servidores, outro nome que
aparece na representação é do ex-assessor especial
André Luis Rocha Marques, que efetivou o pagamento
a empresa de fachada sem o correto processo
administrativo. Uma auditoria está sendo realizada no
Instituto, no intuito de descobrir outras fraudes e o real
prejuízo ao erário público.

Gestão diz que houve pagamentos indevidos

Ex-gestora do IPSJR nega as acusações
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Câmara de São Luís realiza Painel sobre
Proteção de Crianças e Adolescentes durante

a Pandemia
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A Câmara de São Luís realizou, na manhã desta
quarta-feira (19). um painel para tratar sobre o tema
'Proteção de Crianças e Adolescentes no Contexto da
Pandemia do Novo Coronavirus (Covid-19)' A
atividade faz alusão ao Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes que ocorreu ontem, 18 de maio. O
evento foi de autoria do vereador Raimundo Penha
(PDT).

A proposição para realização do painel é resultado de
sugestão do Comitê de Monitoramento do Plano
Municipal de Enfrentamento á Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes de São Luís.

Participaram do painel os vereadores Raimundo
Penha (PDT), Octávio Soeiro (Podemos). Ribeiro Neto
(PMN) e os co-vereadores Jhonatan Soares. Eni
Ribeiro e Raimunda Oliveira do Coletivo Nós; a vice-
prefeita de São Luís, Isménia Miranda: o promotor de
justiça da 1* Promotoria da Infância e da Juventude.
Márcio Thadeu Silva Marques; a presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
Adolescente. Sorimar Sabóia: o defensor público
Joaquim Gonzaga de Araújo Neto, do Núcleo de
Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria
Pública do Estado e demais convidados.

Momento de debate Para o vereador Raimundo Penha
este tema não é para ser debatido apenas em um dia.
e sim em todos os dias. Ele destacou que este
momento de debate se torna imprescindível por reunir
ao mesmo tempo, tantas autoridades e pessoas que
trabalham na proteção da criança e do adolescente.

"Para nós. para o poder legislativo de São Luís, a
nossa contribuição não se encerra neste painel, pelo
contrário, é uma oportunidade de sentarmos a mesa
com todos esses atores que aluam na proteção da
criança e adolescente . e dizer que estamos á
disposição", acrescentou Raimundo Penha.

O co-vereador Jhonatan Soares enfatizou que as
pessoas que têm a obrigação de garant ir  a
integridade, proteção e cuidado das crianças e
adolescentes, precisam agir.

"A violência sexual contra crianças e adolescentes
aumentou na nossa cidade nesse período de
pandemia. Isso acontece porque as crianças estão
fora da sala de aula, não estão nos espaços de
acolhimento ou nos espaços de atividades nas
comunidades A maioria das violências contra crianças
e adolescentes acontece dentro do espaço familiar"
enfatizou o co-vereador Jhonatan Soares.

Fomentar mecanismos O promotor de justiça Márcio
Thadeu Silva Marques, 1" promotoria da Infância e da
Juventude disse que a realização do painel é
importante, principalmente por conta do momento de
pandemia. Ele destacou que o isolamento social. que
é necessário. acaba se tomando, também, um
confinamento entre algozes e vitimas, já que a maioria
dos abusos contra crianças e adolescentes é causado
por um familiar ou alguém muito próximo.

Márcio Thadeu Silva Marques destacou também a
importância de fomentar mecanismos que realmente
protejam as crianças e adolescentes e falou que o
legislativo pode contribuir diretamente nesse processo
'É importante esse momento no legislativo, na casa do
povo, porque não se faz política pública sem
orçamento. sem prioridades no orçamento, e esse é o
ano do PPA (Plano Plurianual)', disse Márcio Thadeu.

ia contra abusos e exploração de crianças e
adolescentes - O Dia Nacional de Combate ao Abuso
e á Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
ficou marcado em memória da menina Araceli Crespo,
assassinada aos oito anos de idade, no dia 18 de maio
de 1973. no Estado do Espirito Santo. Ela foi raptada,
drogada, estuprada, morta e carbonizada A polícia
chegou a três suspeitos de terem cometido o crime,
mas ninguém foi punido. O caso de Araceli repercutiu
em todo o pais e é lembrado até hoje

Site: https://issuu.pdf-

downloader.com/download.php?documentId=210520014

921-9305564b0e8016c2880a91ec6baf76e9&count=8&ck=f
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MP recebe denúncia de desvio de R$ 136 mil
no Ipam de SJR
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A Prefeitura de São José de Ribamar encaminhou ao
Ministério Público Estadual, na semana passada,
representação contra a atual presidente do Instituto de
Previdência e Assistência do Município (Ipam) de São
Luís, Nádia Quinzeiro, por supostos pagamentos
irregulares durante a passagem dela pelo Instituto de
Previdência de Ribamar.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/05/20/mp-

recebe-denuncia-de-desvio-de-r-136-mil-no-ipam-de-sjr/
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SÃO LUÍS - Meninas participam de debate
sobre saúde e educação
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Foi realizada na manhã desta quarta-feira, 19, a
terceira e última Oficina de Educação em Direitos,
promovida pela Escola Superior do Ministério Público
(ESMP). Dessa vez, foram discutidas as temáticas da
saúde e da educação. O público-alvo das oficinas são
integrantes do Projeto Menina Cidadã, realizado pela
Fundação Justiça e Paz se Abraçarão (FPJA) e
Unicef, na macrorregião da Cidade Operária.

Os trabalhos foram conduzidos pela servidora Maíra
Lopes de Castro, da ESMP. A primeira palestrante foi
a promotora de justiça Maria da Glória Mafra Silva,
titular da 2ª Promotoria de Justiça Especializada em
Defesa da Saúde de São Luís.

De acordo com Glória Mafra, muitas vezes se pensa
em saúde em uma perspectiva exclusivamente física,
de "falta de dor", mas é preciso que se leve em conta
também o aspecto psicológico, algo que vem sendo
mais discutido no período de pandemia vivido
atualmente. A promotora de justiça destacou que a
saúde é direito de todos, dever do estado e de todos.

"A primeira responsabilidade é nossa. Pessoas com
doenças crônicas precisam ter cuidados para que a
situação não se torne aguda. Temos que tomar
cuidado com condutas que podem causar doenças e
acidentes, como a automedicação e o uso de
substâncias psicoativas, inclusive aquelas legalizadas,
como o álcool, o fumo e os medicamentos", observou.

Falando às jovens, Glória Mafra lembrou que o sono
tranquilo é uma necessidade física e que precisa ser
respeitado.

A promotora de justiça ressaltou a organização do
Sistema Único de Saúde, destacando a importância da
atenção primária, que deve fazer um trabalho de
acompanhamento das famílias e primeiro atendimento,
evitando que haja a necessidade de que as pessoas
procurem as especialidades médicas. No entanto, de
acordo com Glória Mafra, o município de São Luís só
tem 33% de sua área coberta pela atenção básica à
saúde.

Glória Mafra também falou sobre um grupo nacional
que está trabalhando com foco na saúde da saúde dos
adolescentes e sobre o que é necessário para a
efetiva implantação da Agenda de Saúde das
Meninas, criada pela Organização Mundial da Saúde

(OMS).

SEGURANÇA

Após o debate sobre as questões de saúde, teve início
a palestra da advogada Ana Amélia Dino, que iniciou
sua fala com o questionamento: o que é segurança?
Com base nas respostas das meninas participantes,
Ana Amélia Dino destacou que esse conceito vai além
da chamada segurança pública. "É preciso que as
meninas sintam-se seguras em casa, nas ruas, nos
coletivos, em qualquer lugar".

De acordo com a advogada, embora os homens sejam
os que mais morrem por conta da violência, as
mulheres enfrentam outras questões, como o medo da
violência sexual e uma maior vulnerabilidade em
relação à violência psicológica. Para Ana Amélia Dino,
o conceito de segurança passa pelo direito das
meninas serem quem são, poder explorar as suas
potencialidades, falar em público sem ser criticadas e
conhecer seus próprios direitos, tendo uma rede de
proteção ao seu redor.

A palestrante também falou sobre conceitos como a
segurança alimentar e de habitação e destacou que
não se pode falar em segurança sem instituições
fortes, que vão além das instituições públicas. A
família e uma sociedade comprometida têm papel
fundamental nesse contexto.

Para Ana Amélia Dino, as meninas precisam conhecer
seus direitos e onde buscar ajuda, observando a
necessidade de engajamento e cobrança às
inst i tuições.

PROJETO

A FJPA, de abrangência nacional e sem fins lucrativos,
desenvolve, há mais de 13 anos, ações nas áreas de
ass is tênc ia ,  saúde,  cu l tura e  educação na
macrorregião da Cidade Operária, beneficiando as
comunidades mais vulneráveis. O projeto Menina
Cidadã começou a ser executado em 2020, por meio
de parceria com o Unicef, alcançando 200 meninas
adolescentes da região.

Entre as próximas ações previstas no projeto estão
formação de, pelo menos, 10 novas lideranças de
men inas  jovens ,  p lane jando ,  rea l i zando  e
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coordenando iniciativas nas cinco comunidades da
área; produção de carta-demanda direcionada a
secretarias de estado, parlamentares e outros órgãos;
engajamento de, pelo menos, 100 meninas em oficina
sobre o que são comunidades que protegem meninas
e jovens, entre outras.

A parceria entre ESMP e FJPA integra ações
desenvolvidas no âmbito da campanha institucional do
MPMA Mulheres na Política: Mais Conquistas, Mais
Direitos, lançada no mês de fevereiro, de caráter
educacional e preventivo. Um dos objetivos da
campanha é promover a difusão de conhecimento e
inclusão de meninas na vida política.

Site: https://omaranhense.com/sao-luis-meninas-

participam-de-debate-sobre-saude-e-educacao/
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Ver. Tavanes ignora recomendação do
Ministério Público e se mantém no cargo de

Presidente da Câmara de Estreito
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Uma recomendação do Ministério Público do Estado
do Maranhão, emitida pelo promotor de Justiça de
Estreito, Eduardo André Aguiar Lopes, que recomenda
o afastamento imediato de Tavanes Firmo, da
Presidência da Câmara de Vereadores daquela
cidade, foi simplesmente ignorada pelo parlamentar,
que atropelando as leis vigentes no país, inclusive a lei
orgânica do município, segue na presidência. Este
seria seu 3° mandato consecutivo, o que a lei não
permite.

De acordo com a recomendação do MP, o vereador
teria que ter se afastado da presidência da CME na
sessão da últ ima terça-feira (18), o que não
aconteceu. Na referida sessão, ele (Tavanes) e seus
pares sequer falaram no assunto.

Tavanes, que tem como slogan "o amigo da gente",
encontra-se no seu 4º mandato de vereador. O
pecuarista ingressou na política na eleição de 2008,
quando disputou uma vaga na Câmara de Vereadores
de Estreito, obteve 325 votos e focou como 1º
suplente.

Mesmo não tendo sido eleito, assumiu uma vaga no
legislativo no ano de 2011. Foi reeleito para o cargo
nas eleições de 2012, com 496 votos, em 2016 com
611 e em 2020, com 627 votos.

Tavanes é afiliado ao Partido Progressistas (PP).
Durante esses anos como vereador, o parlamentar
presidiu a Câmara Legislativa daquele município, por
04 (quatro) mandatos: (2012/2012; 2015/2016;
2017/2018 e 2019/2020) e está presidente.

Durante uma ligeira análise, nos debruçamos sobre as
informações, que prova que o político tem uma boa
aceitação por parte da população, o que causa
estranheza é seu desejo exacerbado de se perpetuar
no poder.

Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/ver-tavanes-

ignora-recomendacao-do-ministerio-publico-e-se-

mantem-no-cargo-de-presidente-da-camara-de-estreito/
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PGJ ABRE A "CAPIVARA" DO
PREFEITO HILTON GONÇALO
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A Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão abriu,
no dia 5 de maio, investigação criminal contra o
prefeito da cidade de Santa Rita-MA.

O município é comandado pelo empresário e político
Hilton Gonçalo, do Partido Da Mobilização Nacional
(PMN).

A investigação apura irregularidades na execução de
obras de calçamento no município, fruto do Pregão
Presencial Nª 004/2017.

A investigação foi aberta pelo promotor de Justiça
Pedro Lino Silva Curvelo, assessor especial do
Procurador-Geral de Justiça Eduardo Nicolau, e tem
prazo 90 dias para conclusão.

Gonçalo é conhecido por sua forte atuação no ramo
empresarial, sendo dono da rede alvorada motos, e
por conseguir emplacar familiares e amigos na
administração pública.

Para se ter ideia do poderio, o empresário/político já
conseguiu eleger a mulher Fernanda Gonçalo
(Bacabeira) e a irmã Iriane Gonçalo (Pastos Bons),
prefeitas pela segunda vez.

Ainda com o poder político, Hilton Gonçalo conseguiu
emplacar um irmão como membro do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), e outro
suplente de deputado federal.

Blog do Maldine Vieira

Site: https://blogdominard.com.br/2021/05/pgj-abre-a-

capivara-do-prefeito-hilton-goncalo/
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Grávidas que já tomaram a vacina da
AstraZeneca deverão tomar a 2a dose com o

mesmo imunizante
 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 02. Qui, 20 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (19)
que as gestantes e puérperas - incluindo as sem
fatores de risco adicionais - que tomaram a primeira
dose da vacina Covid-19 da AstraZeneca aguardem o
fim da gestação e do período puerpério (até 45 dias
pós-parto) para completar o esquema vacinai com o
mesmo imunizante.

De acordo com o ministério. até 10 de maio mais de
15 mil grávidas foram vacinadas com o imunizante da
AstraZeneca no Brasil.

A decisão do ministério resolve um impasse criado
depois que o governo determinou que a vacinação de
grávidas e de puérperas deve ser restrita somente às
mulheres com comorbidades (doenças pré-existen-tes)
e elas devem receber apenas as vacinas CoronaVac e
Pfizer.

A determinação vale até que sejam concluídas as
análises de um caso raro de morte de uma gestante
de 35 anos por causa de um acidente vascular
cerebral hemorrágico (AVC) que pode ter ligação com
o uso da vacina AstraZeneca.

O óbito ainda está em investigação e. segundo o
governo federal, ainda não está comprovado que a
vacinação tenha causado a complicação na gestante

Site: https://issuu.pdf-

downloader.com/download.php?documentId=210520014

921-9305564b0e8016c2880a91ec6baf76e9&count=8&ck=f
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Justiça realiza primeira audiência de
instrução e julgamento dos policiais militares

acusados de matar comerciante de Bacabal
 

BLOG DO GILBERTO LIMA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 20 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

GILBERTO LIMA

Os cinco policiais militares que sequestraram e

mataram o comerciante Marcos Marcondes do
Nascimento Silva, o "Marquinhos", na

cidade de Bacabal, foram levados ao Fórum da cidade
de São Luís Gonzaga, na

manhã dessa quarta-feira (19), para a primeira
audiência de instrução e julgamento.

Os policiais envolvidos no crime são

o tenente Pinho, Sargento

Custódio, cabo Robson, cabo Rogério e Cabo
Henrique.

Os acusados também respondem pela tortura e
tentativa

de assassinato de José de Ribamar Neves Leitão
Ribamar, o Riba , que estava marcado para

morrer por ter sido testemunha do assassinado de
Marquinhos. No momento em que

ele ia ser executado, a arma do policial falhou.

Riba conseguiu fugir,

embrenhando-se no matagal. Após ser dado como
desaparecido por alguns dias, ele

retornou para sua casa e logo deu seu testemunho
para o advogado Bento Vieira,

em live

no Facebook.

Os acusados, tiveram que chegar ao Fórum com
proteção

policial, pois os moradores estavam expressando

revolta contra eles.

Ministério

pediu 43 de prisão para os policiais envolvidos no
crime

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia
17

de fevereiro deste ano, denúncia contra cinco policiais
militares do Serviço

Velado da Polícia Militar, no município de São Luís
Gonzaga, em função dos

crimes cometidos contra as vítimas Marcos Marcondes
do Nascimento Silva,

conhecido como "Marquinhos", e José de Ribamar
Neves Leitão, conhecido como

"Riba", nos dias 1° e 2 de fevereiro.

A denúncia, formulada pelo promotor de justiça

Rodrigo Freire Wiltshire de Carvalho, é baseada no
inquérito policial nº

01/2021, da Superintendência Estadual de Homicídios
e Proteção à Pessoa, da PM.

Foram denunciados os integrantes do 15° Batalhão
Francisco Almeida Pinho,

Rogério Costa Lima, Marcelino Henrique Santos Silva,
Robson Santos de Oliveira

e Gilberto Custódio dos Santos.

Crimes

Em 1° de fevereiro, "Riba" estava na fazenda do genro

de Gilberto Santos, na estrada Bela Vista, na zona
rural do município de

9
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Bacabal (a 35 km de São Luís Gonzaga), quando o
policial o convidou para ir

buscar ração para carneiros.

Ao invés disso, a vítima foi levada a um loteamento

abandonado, às margens da BR-316. No local, os
policiais começaram a torturar

"Riba" para obrigá-lo a confessar o suposto furto de
carneiros, que teriam sido

vendidos a "Marquinhos", ex-patrão dele.

Tortura

Gilberto deu um golpe chamado "telefone" (bater as

duas mãos em forma de concha nos ouvidos) na
vítima e Francisco começou a

espancar e enforcar "Riba", que foi amarrado.

Francisco colocou um pano e começou a jogar água
no

rosto da vítima até que este perdesse os sentidos.
Depois de ser reanimado,

"Riba" foi jogado no porta-malas de um veículo.

Os denunciados

foram ao estabelecimento comercial de "Marquinhos" e
o forçaram a entrar no

mesmo veículo. Os policiais começaram a agredi-lo,
exigindo a confissão do

furto.

Os acusados levaram as vítimas ao loteamento
Mearim

Glass, em Bacabal. No local, "Marquinhos" foi
agredido a socos por Francisco,

por enforcamento por Gilberto e Marcelino pulou com
os dois pés no peito da

vítima.

Gilberto e Francisco começaram a despejar água
sobre

o rosto de "Marquinhos", enquanto os outros policiais
seguravam as pernas dele

para que não se movimentasse.

Com uma camisa enrolada na mão, Francisco
começou a

exigir a confissão do furto, batendo no rosto da vítima,
que parou de respirar

e foi a óbito.

Simulação

Os policiais decidiram simular um confronto visando

afastar suas responsabilidades com relação à morte
de "Marquinhos". Foram a uma

estrada vicinal, numa fazenda no povoado Centro dos
Cazuzas, na zona rural do

município de São Luís Gonzaga do Maranhão.

Retiraram o corpo de "Marquinhos" do veículo, e os

policiais Rogério, Marcelino e Robson seguraram o
cadáver e Francisco efetuou

um disparo de revólver no peito da vítima.

Francisco entregou a arma para Gilberto e mandou
que

matasse "Riba". Porém, a arma falhou, o sobrevivente
saiu correndo pelo matagal

e os policiais efetuaram vários disparos em direção a
"Riba. Após a fuga, os

denunciados esconderam o corpo de "Marquinhos".

Com o objetivo de simular o confronto policial, foi

efetuado um disparo de arma na perna de Francisco.
O fato foi testemunhado por

"Riba".

Os policiais perseguiram a vítima durante toda a

noite do dia 1° de fevereiro e manhã do dia seguinte.
"Riba" passou seis dias

se escondendo e perambulando pela zona rural até
chegar à casa do irmão dele na

periferia de Bacabal, reaparecendo no dia 8 do mesmo
mês.
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Pedidos

O Ministério Público requereu a condenação dos

policiais pelos crimes de falta de comunicação de
prisão, tortura, tortura com

resultado de morte, tentativa de homicídio e ocultação
de cadáver. Também

solicitou que os denunciados sejam obrigados a
indenizar José de Ribamar Neves

Leitão e os herdeiros de Marcos Marcondes do
Nascimento Silva em decorrência

dos crimes.

Em caso de condenação, as penas previstas vão de
16

anos e seis meses a 43 anos de detenção.

.....................

Postagens

relacionadas

-

Comerciante

é encontrado morto após ser levado de sua residência
por PMs em Bacabal

- PMs

envolvidos na morte de comerciante em Bacabal são
presos e transferidos para

São Luís

- Lavrador

que escapou da morte após ser torturado por PMs
reaparece e conta detalhes do

assassinato de comerciante em Bacabal; veja o vídeo

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/05/justica-

realiza-primeira-audiencia-de.html
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Polícia estoura plantação de maconha em
Caxias; Quase 36 mil pés foram destruídos

 

BLOG SABÁ. Qui, 20 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Cláudio Sabá

A

operação de combate ao tráfico de drogas aconteceu
na manhã desta

quarta-feira (19), em um povoado (não divulgado pela
polícia), na zona rural de

Caxias. A operação conjunta foi realizada pela
Delegacia da Polícia Federal em

Caxias e pela Diretoria de Inteligência e Assuntos
Estratégicos (DIAE) da

Polícia Militar do Maranhão.

A

Operação foi realizada após a Polícia Militar de
Caxias, sob o comando do Major

Ricardo Almeida, receber uma denúncia anônima
reportando a existência de uma

plantação de maconha em uma propriedade na zona
rural do município. Após

diversas diligências, as equipes da Polícia Federal e
da Polícia Militar

conseguiram encontrar a plantação, por volta das 15h
desta quarta-feira.

Devido

a grande quantidade de pés de maconha, o que
inviabilizaria a logística de

transporte das plantas, a polícia incinerou quase 36 mil
pés de maconha

(35.775). Além disso, 410 kg de folhas secas de
maconha, que estavam em sacos

prontas para serem embaladas, também foram
queimadas.

Na

propriedade tinha barracões, mantimentos, além de
um elaborado sistema de

irrigação com poço, tanques, bombas e mangueiras.
Tudo foi desativado pelos

policiais.

Na

operação, um homem foi preso, ele é natural do
estado de Pernambuco. Com o

suspeito os policias encontraram uma espingarda
calibre 12 e muitas munições.

( Com informações da Polícia Federal )

Site: http://www.blogdosaba.com.br/2021/05/policia-

estoura-plantacao-de-maconha-em.html
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Câmara cassa o mandato do prefeito Calvet
Filho e da vice Cláudia Anceles, em Rosário

 

RÁDIO NOVA FM 93.1 / SÃO LUIS / MA - NOVA MANHÃ. Qui, 20 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/05/20/RDIONOVAFM93

1SOLUISMA-08.17.41-08.19.41-1621510945.mp3

1
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Entrevista com a promotora de justiça
Nahyma Ribeiro Abas

 

TV DIFUSORA / AF. SBT / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qui, 20 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/20/TVDIFUSORAAF

SBTMA-07.24.15-07.32.05-1621520797.mp4

2
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MP-Maranhão vai apurar morte de
adolescente

 

TV DIFUSORA / AF. SBT / MA - BANDEIRA 2. Qui, 20 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP do Maranhão vai investigar o caso da morte de
adolescente que morreu eletrocutada ao tocar em
carro de som durante uma festa clandestina.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/20/TVDIFUSORAAF

SBTMA-06.22.31-06.25.36-1621519359.mp4
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Promotor vai apurar nomeação de Eduardo
Castelo Branco em Anajatuba
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O promotor de Anajatuba, Rodrigo Alves Cantanhede,
vai apurar a nomeação do secretário de Agricultura
Familiar da cidade, José Eduardo Castelo Branco.

Para iniciar os trabalhos de apuração de supostas
irregularidades, o representante ministerial instaurou
uma Notícia de Fato, que é um procedimento simples,
mas pode ser convertida em Inquérito Civil, em
Procedimento Investigatório Criminal, entre outros,
caso seja necessário o aprofundamento das
investigações. A NF tem 30 dias para ser concluída,
podendo ser prorrogada por mais 90 dias.

"Recebemos representação acerca dos fatos e
instauramos a Notícia de Fato nº 000222-030/2021
para apuração das supostas irregularidades, o que
demandará algumas diligências", confirmou o promotor
.

José Castelo Branco foi condenado em 2019 por
improbidade administrativa por fraudes durante a
gestão da ex-prefeita de Paço do Lumiar, Bia
Venâncio.

À época, o atual titular da Agricultura de Anajatuba era
secretário Municipal de Orçamento e Gestão e teria
compactuado com a dispensa indevida de um
procedimento licitatório, conferindo a aparência de
legalidade à contratação direta da Associação dos
Moradores do Porto do Mocajituba e recebendo
vantagem econômica. Esta prática afrontou aos
princípios da legal idade e da moral idade da
administração públ ica.

Castelo Branco teve que ressarcir 25% do dano
causado aos cofres municipais, totalizando pagamento
de R$ 66.484,75 mil, os direitos políticos foram
suspensos por oito anos e ficou proibido de contratar
ou receber benefícios do Poder Público pelo prazo de
cinco anos.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/05/__trashed/
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Câmara dos Deputados aprova aumento da
pena mínima para feminicídio
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A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça (18) o
aumento da pena mínima para o crime de feminicídio.
De acordo com o projeto de lei (PL), a pena passaria
para reclusão de 15 a 30 anos. Atualmente, a pena
mínima é de 12 anos. 0 projeto vai ao Senado.

"A mudança na pena é necessária até para levar à
reflexão aqueles que julgam que podem tirar da
mulher sua autonomia e sua vida", disse a autora do
projeto, Rose Modesto (PSDB-MS).

A relatoria foi da deputada Policial Katia Sastre (PL-
SP). "O isolamento social potencializou a ação dos 15
anos e no máximo 30 agressores e este Parlamento
deve propor  uma leg is lação que impeça a
disseminação da violência contra a mulher" disse a
relatora.

Outra novidade do projeto é a tipificação do feminicídio
como crime no Código Penal. Para a relatora, a
tipificação em separado do crime de feminicídio
permitirá saber com mais precisão a quantidade
desses crimes cometidos, pois eles não serão mais
classificados como homicídio com qualificação.

Quanto ao tempo de cumprimento da pena para o
preso condenado por feminicídio poder pedir
progressão para outro regime (semiaberto, por
exemplo), o texto aumenta de 50% para 55% de pena
cumprida no regime fechado se o réu for primário. A
liberdade condicional continua proibida.

A relatora ainda incluiu em seu parecer a proibição de
concessão de saída temporária para condenados por
feminicídio e para condenados por crime hediondo
resultado de morte.
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