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Dois estudantes de Direito presos
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Dois estudantes de Direito foram presos na Grande
Ilha, na noite do dia 19, suspeitos de cometer crimes
Segundo a polícia, um deles foi abordado dentro de
uma faculdade particular e está sendo acusado de
roubar e extorquir estrangeiros, principalmente,
colombianos em companhia de policiais e de um
exfuncionário de empresa que prestava serviço para a
Secretaria de Segurança Pública (SSP). O delegado
Carlos Alessandro de Assis, que é superintendente da
Polícia Civil da Capital, informou que esse criminoso
vinha sendo monitorado alguns meses e na noite do
último dia 19 acabou sendo preso em uma faculdade
particular, em São Luís, em cumprimento de ordem
judicial.
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Chuva de veneno (2)
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THAÍS VIEGAS Professora universitária thaisvie-
gas@hotmail.com

Era uma manhã de sexta-feira na escola rural do
assentamento Pontal dos Buritis, no estado de Goiás,
quando crianças e professores foram atingidos por
uma chuva de veneno lançado por um avião agrícola.
As crianças que brincavam na quadra de esportes
foram banhadas por um agro- tóxico que causou fortes
dores de cabeça, tontura, vômitos. Mais de quarenta
crianças precisaram de atendimento médico-
hospitalar e algumas ficaram internadas. Isso
aconteceu em 2013 no estado de Goiás e se repetiu
mês passado aqui no Maranhão, na zona rural do
município de Buriti. Foram atingidas as comunidades
de Carranca e Araçá. O banho de veneno causou
coceira, bolhas na pele e vermelhidão, inclusive em
uma criança. Moradores também relataram vômito,
diarreia, febre, dor de cabeça e falta de ar,
consequências visíveis de um risco tão grave quanto
generalizado. Estimulado pelo próprio Estado
brasileiro, o uso de agrotóxicos tem se intensificado no
país que, na década de setenta, vinculou o acesso a
crédito rural à compra de substâncias químicas
tóxicas. A exposição da comunidade de Buriti,
portanto, é resultado de uma escolha institucional, de
uma política pública de envenenamento que se
consolidou na esfera federal e tem se repetido no
âmbito estadual. Com efeito, a lei federal sobre
agrotóxicos nada regulou sobre pulverização aérea,
restando às normas estaduais a possibilidade de
estabelec imento de a lguma restr ição.  A le i
maranhense repet iu o s i lêncio.

O fato é que não há uso seguro de agrotóxicos.
Apesar da prevalência de uma retórica de ocultação
dos riscos, a literatura científica tem demonstrado,
sólida e repetidamente, os efeitos agudos e crônicos
dos agrotóxicos. O que sentiram as crianças do Pontal
dos Buritis e as comunidades rurais de Buriti são
exemplos de consequências agudas decorrentes da
intoxição. Tanto no caso de Goiás quanto no daqui do
Maranhão, a ação foi decorrente da chamada "deriva
técnica": mesmo com calibração, temperatura e ventos
ideais, a pulverização aérea atinge espaços vizinhos à
região de aplicação. Tem sempre um tanto de veneno
que escapole, por mais avançada que seja a
tecno log ia  ap l i cada  nos  equ ipamentos  de
pulverização. Aliás, é preciso dizer que estes efeitos
agudos são muito sentidos por exposição ocupacional,
risco de que os trabalhadores rurais não estão
protegidos com o uso de equipamentos individuais. O
discurso de uso incorreto ou inadequado de

agrotóxicos serve para responsabilizar trabalhadores,
que são acusados de não atendimento às instruções
do empregador ou do fabricante. Ocorre que não faz
sentido "educar" o trabalhador rural num contexto de
acesso facilitado a agrotóxicos, instabilidade agrícola e
vio lência no campo, tudo contr ibuindo para
fortalecimento de um modelo produtivo concentrador e
baseado na monocultura.

Além dos efeitos agudos, há também os crônicos,
consequências à saúde humana que só são sentidas
depois de muito tempo de envenenamento. A lista é
longa. Podem ser afetados os sistemas nervoso,
gastrointestinal, circulatório, imunológico e endócrino.
Câncer (de lábio, estômago, pele, cérebro e próstata,
além de leucemia, mieloma, linfoma Não-Hodgkin),
asma, doenças neurológicas e manifestações
reprodutivas adversas são condições decorrentes da
intoxição por agrotóxicos apontadas pela literatura
especia l izada.  Não é à toa que o nome é
agroTÓXICO, como prevê a legislação brasileira.

O uso destas substâncias é muitas vezes justificado
pelo ganho de produtividade, desconsiderando que
uma agricultura baseada na aplicação intensiva de
insumos químicos sobre monoculturas não mata a
fome e contribui, isso sim, para desenvolvimento de
resistência de pragas agrícolas aos agrotóxicos. Com
a perda gradativa da eficácia, é aplicado mais e mais
veneno,  for ta lecendo um perverso c ic lo  de
contaminação cujo enfrentamento não admite enfoque
simplista e superficial da questão.

A chuva de veneno que atingiu Buriti recebeu atenção
de várias instituições. A Defensoria Pública do Estado
do Maranhão (DPE/MA) e a Federação dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares do Estado do Maranhão (FETAEMA)
propuseram ação judicial, cujo pedido foi deferido no
sentido de impedir nova pulverização aérea sobre o
cultivo de soja vizinho da população atingida. O
proprietário da fazenda, inclusive, já havia sido
autuado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente
(SEMA), que lhe aplicou multa pela pulverização aérea
sem autorização. A Promotoria de Justiça de Buriti
instaurou procedimento para investigar os fatos,
requisitando da autoridade policial a abertura de
inquérito para apurar eventual prática de crimes,
inclusive ambientais. Batalhão de Polícia Ambiental
(BPA), Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
(SEDIHPOP), Secretaria de Saúde (SES), Secretaria
de Segurança Pública (SSP-MA) e Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED)
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também foram mobilizados.

Apesar da importância da presença estatal no caso de
Buriti, é preciso ir além, questionando a existência
mesma da monocultura baseada no uso intensivo e
crescente de agrotóxicos, no desmatamento, na
contaminação, na expropriação de terr i tórios
tradicionais e no empobrecimento generalizado do
povo. Podemos começar por aqui.
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Perigo à vista
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RAPHAEL A RAMOS raphaela.ramos@oglobo.com.br

Considerada uma "preocupação global" pela
Organização Mundial da Saúde, devido a seu alto
índice de transmissibilidade, a variante indiana do
coronavírus chegou ao Brasil. A cepa B.l.617.2 foi
identificada em seis pessoas que chegaram ao
Maranhão a bordo do navio Mv Shangon DaZhi, com
bandeira de Hong Kong, que seria carregada de
minério de ferro da Vale. A embarcação está ancorada
em alto mar desde o último dia 7, sem permissão para
atracar na costa do estado.

O caso ocorreu duas semanas após o Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) enviar um
oficio ao Ministério da Saúde pedindo rigor na
fiscalização de portos e aeroportos, visando proteger o
território nacional contra a entrada de pacientes
infectados pela variante indiana.

Segundo o governo estadual do Maranhão, a
embarcação tinha 24 pessoas a bordo. Quinze
apresentaram sintomas positivos para Covid-19 e
foram testadas. O estudo genômico indicou a
presença da cepa em seis. Entre os pacientes está um
homem indiano de 54 anos, que foi levado de
helicóptero no último dia 13 para um hospital da rede
privada de São Luís, onde está internado na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). Dois homens também
foram atendidos em solo e, depois de receberem alta,
voltaram ao navio.

Cerca de cem pessoas, que tiveram contato com
tripulantes infectados, estão sendo rastreadas e serão
isoladas e testadas.

Ainda de acordo com o governo maranhense, não há
identificação até o momento de transmissão local da
variante indiana. O Ministér io da Saúde  fo i
comunicado para adoção das medidas necessárias e
uma equipe da Secretaria de Vigilância em Saúde foi
encaminhada para São Luís.

Em nota, a Secretaria estadual de Saúde do
Maranhão informou que, no domingo, uma equipe
técnica inspecionou o navio para avaliação clínica dos
tripulantes, coleta de amostras para diagnóstico da
Covid-19 e investigação epidemiológica dos casos
suspeitos.

Vinte e três tripulantes continuam em quarentena,
isolados em cabines individuais da embarcação.
"Destes, dois apresentam sintomas leves e 12

continuam assintomáticos", afirmou a secretaria, em
comunicado. "Apenas um tripulante está fora do navio
e segue internado em Unidade de Terapia Intensiva de
hospital da rede privada na capital maranhense." Em
nota, a Vale informou que a operação do navio é feita
por um armador internacional, "que detém as gestões
náutica e comercial da embarcação e que possui mais
informações acerca da tripulação": "A Vale segue
exigindo que empresas responsáveis pelo transporte
de carga sigam de forma rigorosa todas as medidas de
saúde determinadas pelos organismos internacionais
competentes e pelo governo brasileiro."

LENTIDÃO DO MINISTÉRIO

Carlos Lula, presidente do Conass, entrou em contato
ontem com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Em entrevista coletiva, ele criticou a demora para a
reação da pasta.

-Me parece que o ministério ainda é lento nas
respostas para esse tipo de problema. Há ao menos
duas semanas oficiei ao ministério pedindo atenção
com a cepa indiana, para que pudesse ter cuidado nos
portos e aeroportos. Houve contenção nos voos, mas
infelizmente só dez dias depois -lamentou o secretário.

O governo brasileiro suspendeu voos da índia na
última sexta-feira, dez dias após recomendação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Carlos Lula assinalou que o Brasil é o 529 país a
confirmar a presença da cepa. Na América Latina, ela
só havia sido identificada até agora na Argentina.

- Lá, qualquer pessoa que desembarca de voo
internacional faz exame, e se der positivo é isolado.
Essas medidas cabem ao Ministério da Saúde, e fiz
um pedido nesse sentido para o ministro nesta manhã
(ontem).

Questionada pelo GLOBO, a pasta não detalhou se há
plano para impedir que a variante indiana se espalhe
pelo Brasil: "Desde a comunicação dos casos
suspeitos, no dia 13/5, todas as medidas de prevenção
e controle foram adotadas pelo ministério, como o
i so lamen to  da  t r i pu lação ,  ras t reamen to  e
monitoramento das pessoas contaminadas", afirmou o
ministério, em nota.

O virologista Fernando Spilki, coordenador da Rede
Coronaômica-formada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, que faz sequenciamento do vírus junto a
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universidades e centros de pesquisa -explica que a
variante indiana tem pelo menos três sublinhagens.
Duas têm ocorrido mais: a B.l.617.1 e a B.l.617.2, que
foi identificada nos pacientes no Maranhão.

-Os problemas que a variante indiana causa, assim
como as outras, estão relacionados não só ao vírus,
mas também ao manejo que se dá - indica Spilki. -
São vírus excretados em quantidades maiores, por
mais tempo. Se não tomamos medidas restritivas, há
mais chance de serem transmitidos.

Para Spilki, o anúncio da chegada de variantes de
maior transmissibilidade em uma determinada região
deve ser acompanhado por medidas imediatas, como
a redução do acesso de indivíduos a essas
local idades.

-Quarentena, testagem e acompanhamento de
infectados são iniciativas fundamentais adotadas pela
maioria dos países. A mesma coisa deveria valer
quando descobrimos variantes intemamente, mas
essas medidas têm sido adotadas muito tarde -
assinala.

AVANÇO DESCONTROLADO

A sanitarista e pesquisadora da UFRI Ligia Bahia
reforça que a vigilância genômica é necessária para
conhecer as variantes que estão circulando,
viabilizando a tomada de "medidas mais focalizadas
de prevenção".

Bahia acrescenta que, como a pandemia no Brasil é
marcada por altas taxas de transmissão e óbitos e
marcha lenta de vacinação, a disseminação de
variantes dificultará ainda mais o controle da Covid-
19: -É como se estivéssemos diante de uma lebre com
vacinação de ritmo tartaruga.

O QUE SE SABE SOBRE A CEPA

Por que a variante indiana preocupa?

A B.l.617.2, detectada no Maranhão, é uma das
variações da cepa identificada em dezembro na índia.
A OMS a classificou como variante "de atenção",
relacionada com maior capacidade de transmissão.

Quais suas especificidades?

O virologista Fernando Spilki explica que existem ao
menos três sublinhagens da variante. Duas têm
ocorrido mais: a B.l.617.1 e a B.1.6172, identificada no
Maranhão e mais frequente nos bancos de dados
mundiais.

Elas têm em comum uma mutação na proteína "spike"

- que faz a ligação do vírus com a célula do
hospedeiro, a L452R -, associada a uma maior
transmissibilidade em outras variantes.

Vacinas funcionam contra a variante?

Estudos preliminares mostram que as vacinas
funcionam contra essa variante, mas são necessários
mais dados para uma posição definitiva.

Que cuidados devemos tomar?

As medidas centrais de proteção continuam sendo as
mesmas.

O superintendente de Vigilância Sanitária do
Maranhão, Edmilson Diniz, destaca a importância de
uso de máscara, higienização das mãos, etiqueta
respiratória e distanciamento social.

Quais ações devem ser tomadas por autoridades
sanitárias?

O secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula,
afirma que as cerca de cem pessoas que tiveram
contato com os tripulantes do navio estão sendo
rastreadas e serão isoladas e testadas. Segundo a
Secretaria de Saúde do estado, a Vigilância Sanitária
Estadual proibiu o navio de atracar na área portuária
em São Luís. Lula defende cuidados mais rígidos nas
fronteiras do país. O governo brasileiro suspendeu
voos da índia. A sanitarista e pesquisadora da UFRJ
Ligia Bahia sugere uma vigilância genômica, para
saber quais variantes estão circulando.

Qual pode ser o impacto da variante no país?

Bahia diz que, com "altas taxas de transmissão e
óbitos e ritmo lento de vacinação", é mais difícil
controlar a doença com a disseminação demais uma
variante que se espalha rapidamente.

Site: https://infoglobo.pressreader.com/o-globo

5

https://infoglobo.pressreader.com/o-globo


Maranhão adere às ações do pacto nacional
pela pessoa idosa (Geral | Assistência)
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Uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (MMFDH), o Pacto Nacional
de Implementação da Política de Direitos da Pessoa
Idosa já conta com a adesão de 10 estados das
regiões Norte, Sul, Nordeste e Sudeste, dentre eles o
Maranhão. A proposta consiste em incentivar a criação
de conselhos de direitos e fundos municipais voltados
aos idosos, além da capacitação de conselheiros e
fortalecimento da rede de proteção de direitos,
conforme destaca balanço divulgado nesta quarta-feira
(19).

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/05/21/mara

nhao-adere-a-pacto-nacional-pela-pessoa-idosa/
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Justiça confirma dia do julgamento de Lucas
Porto
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O PODER JUDICIÁRIO confirmou ontem que Lucas
Leite Ribeiro Porto vai sentar no próximo dia 24 no
banco dos réus. Segundo a polícia, ele é acusado de
ter violentado sexualmente e assassinado a então
cunhada, a publicitária Mariana Menezes de Araújo
Costa Pinto. O crime ocorreu no dia 13 de novembro
de 2016, no Turu.

O julgamento vai ocorrer no fórum Desembargador
Sarney Costa, no Calhau, e está previsto para se
estender por mais de dois dias. As sessões vão
começar a partir das 8h30 e serão presididas pelo juiz
titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José Ribamar
Goulart Heluy Júnior, e tendo como representante do
Ministério Público, o promotor de Justiça Marco
Aurélio Ramos Fonseca.

O julgamento de Lucas Porto estava previsto para
ocorrer no dia 24 de fevereiro deste ano, mas, acabou
sendo adiado para o dia 24 de maio. Ele está preso no
Complexo Peni tenciár io  de Pedr inhas e fo i
pronunciado pelo julgamento perante o Júri Popular. A
pena máxima a que pode ser submetido Porto, caso
seja condenado, é de 60 anos de reclusão.

Segundo os laudos periciais apresentados pela
Secretaria de Segurança Pública (SSP), que constam
no inquérito apresentado à Justiça, o empresário
estuprou e assassinou a então cunhada. Ela foi morta
por asfixia ocasionada por sufocação e o crime teria
sido motivado por uma paixão incontida pela parte do
acusado.
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Promotorias Distritais - PH
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PERGENTINO HOLANDA

O prefeito Eduardo Braide esteve na Câmara
Municipal de São Luís, onde se reuniu com o
presidente da Casa, vereador Osmar Filho, com o
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau. Osmar
recebeu de Braide projeto de lei, de autoria do
Executivo, que autoriza o município a doar para o
Ministério Público um imóvel, denominado Solar do
Ribeirão, localizado no Centro da Capital, onde será
instalado, ainda este ano, o projeto Promotorias
Distritais.

Ao elogiar a iniciativa do prefeito e a disposição do MP
em fortalecer o sistema de defesa do consumidor, o
vereador afirmou que a proposta entrará na pauta de
votação da Câmara já na próxima semana.

Contra a corrupção A Assembleia Legislativa do
Maranhão participou, por videoconferência, do
lançamento do Programa Nacional de Prevenção à
Corrupção, que tem por objetivo fortalecer as
estruturas de prevenção à corrupção das organizações
públicas e promover a melhoria do perfil dos gestores
públicos. A iniciativa é do Tribunal de Contas da União
e da Controladoria Geral da União.

Saneamento e saúde Visando melhorar a qualidade de
vida da população de Santo Amaro, uma das regiões
turísticas do Maranhão, o Grupo de Pesquisa Biologia
e Ambiente Aquático da Universidade Estadual do
Maranhão realizou o projeto "Saneamento e saúde:
uma proposta de intervenção para o controle e
profilaxia de doenças no município de Santo Amaro do
Maranhão". O projeto tem como objetivo promover
saúde a partir de intervenção educativa, com
instruções sobre as doenças relacionadas à falta de
saneamento na região. Além disso, o projeto contou
também com a distribuição de 100 filtros de barro para
as comunidades do município e dos povoados de Boa
Vista e Bebedouro.

Saneamento e saúde 2 Grande parte da população
brasileira ainda sofre com a falta de saneamento
básico. De acordo com dados do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento divulgados em 2020,
quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água
potável e quase 100 milhões não têm seus esgotos
tratados. A ausência de saneamento pode trazer como
consequência riscos à saúde das pessoas, como a
proliferação de doenças como a esquistossomose, a
dengue, a leptospirose, a giardíase, a amebíase e a
hepatite A.

Conf inamentos  Uma questão c ron icamente
desafiadora fundamenta a seleção criada pela
escritora Juliana Borges para a Videobrasil Online. Em
"Confinamentos", que fica disponível para o público até
4 de julho, a mostra lança um olhar abrangente para
três décadas de acervo histórico da plataforma,
selecionando obras que põem em pauta as diversas
formas de cerceamento físico e psicológico a que
estamos submetidos, indo do encarceramento em
massa aos interditos do racismo, da ideia de
manicômio às prisões políticas, da criminalização da
homossexualidade à perversidade do monitoramento
digital.

Segurança Nuclear O presidente Jair Bolsonaro
publicou, no Diário Oficial da União, medida provisória
que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear,
autarquia federal que tem como finalidade monitorar,
regular e fiscalizar a segurança nuclear, a proteção
radiológica e a das atividades e das instalações
nucleares de atividades nucleares, materiais nucleares
e fontes de radiação no território nacional, nos termos
do disposto na Política Nuclear Brasileira e nas
diretrizes do Governo Federal.

Empoderadas Um projeto de extensão pensado para
ajudar mulheres carentes na pandemia já começou a
ser posto em prática em São Luís. Chama-se "EELA'S
Estácio" (Empreendedoras, Empoderadas, Livres e
Audaciosas)  e  é  desenvolv ido pe lo  Centro
Universitário Estácio São Luís, voltado, em uma
primeira fase, a moradoras do Residencial Vila Vitória,
comunidade localizada nas proximidades da Via
Expressa.

Para escrever na pedra: "O pessimismo torna os
homens cautelosos, enquanto, o otimismo torna os
homens imprudentes". De Confúcio
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Prefeitura doa prédio no centro para o MP
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Em cerimônia realizada ontem no Palácio de La
Ravardière, sede da prefeitura de São Luís, o prefeito
Eduardo Braide entregou ao procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e ao presidente da Câmara
Municipal, Osmar Filho, o projeto de lei que prevê a
doação de um prédio na Fonte do Ribeirão, no centro
da capital, para o Ministério Público do Maranhão.

O projeto será analisado pelo Poder Legislativo
munic ipal  e após aprovação a doação será
oficializada. A proposta é adequar o casarão para
abrigar uma das Promotorias Distritais, que estão
sendo criadas pelo MPMA, bem como uma Promotoria
de Justiça de Defesa do Consumidor.

Além disso, o Solar do Ribeirão deve abrigar outros
integrantes do Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor .  Os  d ive rsos  se rv iços  se r iam
concentrados no mesmo endereço, facilitando o
acesso ao cidadão.

"O objetivo é tornar o Ministério Público mais
acessível e próximo da população. A proposta é
concentrar neste prédio todo o sistema de defesa do
consumidor: todas as inst i tuições irmanadas
trabalhando no sistema de proteção", explicou a
promotora de justiça de Defesa do Consumidor, Lí- tia
Cavalcanti.

Eduardo Braide destacou a importância da parceria
institucional entre o MPMA, Município de São Luís e a
Câmara de Vereadores. "Encaminho, hoje, o projeto
de lei que vai permitir a autorização da doação desse
imóvel, localizado em nosso centro histórico, e vai
abrigar uma função fundamental, que é a defesa do
consumidor. Esperamos que esse projeto seja
aprovado o mais rápido possível na Câmara Municipal
para que eu possa fazer a sanção e, efetivamente, a
doação. Quem vai ganhar com isso é o cidadão, é o
consumidor, é a população de São Luís".

Na avaliação do procurador-geral de justiça, a criação
de um núcleo especializado na defesa do consumidor
facilita o acesso do cidadão aos seus direitos e
contr ibui para revital izar o centro da capital
maranhense. "Além de ampliar e facilitar o acesso dos
consumidores às instituições e serviços, o Ministério
Público vai contribuir para a preservação de nosso
patrimônio histórico e cultural".

O vereador Osmar Filho igualmente destacou a
parceria institucional em benefício da população e
assegurou o empenho do Poder Legislativo na

tramitação do projeto de lei. "A tramitação já inicia hoje
mesmo e logo estaremos pautando para que os
vereadores possam apreciar a matéria e autorizar para
que o imóvel seja entregue ao Ministério Público e o
Centro de Defesa do Consumidor possa ser instalado".

Do MPMA ,  também est iveram presentes  a
subprocuradora-geral de justiça para Assuntos
Jurídicos, Lize Brandão de Sá Costa; os promotores
de justiça José Márcio Maia Alves (Secretaria para
Assuntos Institucionais), Carlos Henrique Vieira
(Secretaria de Planejamento e Gestão) e Carlos
Henrique Brasil Menezes (Assessoria Especial de
Investigação).
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MPMA alerta sobre violência sexual contra
crianças e adolescentes

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sex, 21 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Neste 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à  Exp loração Sexua l  con t ra  Cr ianças  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.

A lém d isso,  ex is tem 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  pa is  d ia loguem com e les ,  ampl iando 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 infanto-juvenil, 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 t i tular 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.
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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 cr ime, reconhecendo crianças e
adolescentes como sujeitos de direitos".

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/287/202

10521.pdf
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Polícia Civil faz operação na Câmara de
Imperatriz

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍCIA - pág.: 08. Sex, 21 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Operação em conjunto da Polícia Civil e o Ministério
Público está investigando supostas irregularidades na
Câmara Municipal de Imperatriz.

O período investigado é de 2017 a 2020.

Na operação, que iniciou no fim da tarde de quarta-
feira (19), foram cumpridos nove mandados de busca
e apreensão nos endereços dos investigados
(residências e gabinetes).

Nesta quinta-feira (20), os policiais cumpriram os
mandatos de buscas nos endereços dos alvos.

O presidente atual da Câmara Municipal de Imperatriz,
vereador Alberto Sousa, se manifestou dizendo que a
Casa Leis está colaborando com as investigações e
estará aberta para quando a Polícia Civil e Ministério
Público assim desejar. (Fonte Ministério Público e
Polícia Civil).

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/287/202

10521.pdf
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Governo do Estado assegura benefícios para
moradores de Piquiá de Baixo em Açailândia
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A 3ª Promotoria de Justiça Especial izada de
Açailândia celebrou, na manhã desta quinta-feira (13),
a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) entre o Governo do Maranhão, por intermédio
da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular (Sedihpop), e a Associação
Comunitária dos Moradores de Piquiá.

A solenidade realizada no centro comunitário do
reassen tamento  P iqu iá  da  Conqu is ta ,  nas
proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal,
na BR-222, contou com as presenças do titular da
Sedihpop, Francisco Gonçalves da Conceição, e do
titular da Secretaria de Estado Extraordinária da
Região Tocatina (SEERT), Luiz Carlos Porto.
Estiveram presentes ainda o vice-reitor da UEMASUL,
professor Expedito Barroso; a presidente da
Associação Comunitária, Francisca Sousa Silva, e sua
diretoria; e a promotora de justiça Sandra Fagundes
Garcia, que coordenou o evento.

Na semana passada, o Ministério Público celebrou
TAC entre a Prefeitura Municipal e a Associação
Comunitária. Segundo declara o documento, 318
famílias moradoras no Piquiá de Baixo terão
garantidas a construção de suas casas em três tipos
de acordo com o número de famílias. O coordenador
Flávio Schimidt garante que as casas são superiores a
60 m² e dotadas de dois quartos, uma sala, cozinha,
banheiro e uma lavanderia externa. De acordo com o
TAC, o prazo para reinício das obras é 31 de agosto
deste ano com conclusão prevista para 30 de junho de
2022.

O Governo do Estado garante, neste período, a
construção de uma escola/creche no valor estimado
de R$ 1.300.000,00 e uma Praça da Família com
quadra esportiva no valor de R$ 1.200.000,00.
Garante, ainda, a construção de uma Unidade Básica
de Saúde, em valor estimado de R$ 1.200.000,00 e
um mercado no valor de R$ 300.000,00.

"O governador Flávio Dino garante a execução dessas
obras que serão acompanhadas passo a passo pelo
secretário Luiz Carlos Porto, bem como pelas
entidades interessadas", explicou o secretário da
Sedihpop, Francisco Gonçalves.

O titular da SEERT enalteceu a luta dos moradores
que há anos vem buscando garantir esse direito e as

ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, que
vem fazendo sua parte. "Esperamos que todos os
órgãos envolvidos também cumpram sua parte para
que possamos entregar essas obras no prazo
determinado neste TAC", enfatizou Porto.

Origem do bairro

O bairro Piquiá de Baixo começou sua história no
início da década de 80 quando moradores começaram
a se instalar às margens da então BR-222 e do Rio
Piquiá.

Site: https://omaranhense.com/governo-do-estado-

assegura-beneficios-para-moradores-de-piquia-de-baixo-

em-acailandia/
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Polícia Civil prende envolvidos em comércio
ilegal de armas de fogo em Santa Luzia
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GILBERTO LIMA

Dois suspeitos da prática dos crimes de comércio

ilegal de arma de fogo (art. 17 do Estatuto do
Desarmamento) foram presos em

flagrante, na manhã dessa quinta-feira (20), em pontos
comerciais localizados

no Mercado de Santa Luzia, a 300 km de São Luís.

A Polícia Civil, após receber informações sigilosas,

diligenciou e identificou os suspeitos da prática dos
referidos crimes, tendo

sido representado judicialmente pela concessão de
mandado de busca e apreensão.

No entanto, mesmo com parecer do Ministério
Público posicionando-se pelo

deferimento da busca e apreensão, o Poder Judiciário
optou por indeferir o

pedido por entender que os indícios apresentados em
relatório de missão

policial eram "incipientes".

Diante da negativa, a Polícia Civil intensificou as

ações, identificando o melhor momento e logrando
êxito em prender os suspeitos

em f l ag ran te ,  após  se r  encon t radas  nos
es tabe lec imen tos  comerc i a i s ,  abe r t os  ao

público, diversas armas de fogo. Durante a ação a
Polícia Militar foi acionada

para prestar apoio operacional.

A operação resultou na apreensão de dois rifles

calibre 22, 13 espingardas, uma pistola calibre
6.35mm, canos de espingarda,

coronhas de revólver, um revólver calibre 32,

munições, entre outros.

Na ação também foram realizadas as prisões de duas

mulheres, colocadas em liberdade após pagamento de
fiança, que atuaram para

ocultar armas de fogo que se encontravam na
residência de um dos suspeitos.

Nenhum dos autuados possuía autorização legal para
a atividade.

Após as formalidades legais, os suspeitos

permanecerão reclusos na Unidade Prisional de Santa
Inês/MA à disposição do

Judiciário.

A operação foi realizada pela Delegacia de Polícia

Civil da cidade de Santa Luzia, vinculada à 7ª
Delegacia Regional de Santa Inês.

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

civil-prende-envolvidos-em.html

8

https://www.gilbertolima.com.br/2021/05/policia-civil-prende-envolvidos-em.html
https://www.gilbertolima.com.br/2021/05/policia-civil-prende-envolvidos-em.html


Lucas Porto vai a júri na segunda-feira
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gilbertoleda

O Poder Judiciário confirmou nesta semana que Lucas
Porto vai sentar no banco dos réus na próxima
segunda-feira, 24

A informação é de O Estado .

Ele é acusado de ter violentado sexualmente e
assassinado a cunhada, a publicitária Mariana

Menezes de Araújo Costa Pinto. O crime ocorreu no
dia 13 de novembro de 2016, no Turu ( saiba mais ).

Mariana Costa era sobrinha-neta do ex-presidente da
República, José Sarney, e foi encontrada morta no
apartamento onde morava, no Turu. As investigações
da Polícia Civil apontaram que ela foi estuprada e
morta por asfixia.

O julgamento vai ocorrer no fórum Desembargador
Sarney Costa, no Calhau, e está previsto para ocorrer
durante mais de dois dias. As sessões vão começar a
partir das 8h30 e serão presididas pelo juiz titular da 4ª
Vara do Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy
Júnior, e tendo como representante do Ministério
Público, o promotor de Justiça Marco Aurélio
Ramos Fonseca.

A pena máxima a que pode ser submetido Porto, caso
seja condenado, é de 60 anos de reclusão.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/05/21/lucas-porto-

vai-a-juri-na-segunda-feira/
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Prefeito Eduardo Braide viabiliza cessão de
casarão que abrigará Centro de Atendimento

ao Consumidor do Ministério Público
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O prefeito Eduardo Braide encaminhou projeto de lei à
Câmara Municipal de São Luís para cessão de
casarão no Centro Histórico ao Ministério Público do
Estado do Maranhão (MPMA), para a instalação de
um Centro de Atendimento ao Consumidor. A
solenidade aconteceu nesta quinta-feira (20), na sede
da Prefeitura de São Luís.

"Esta é mais uma parceria com a qual, quem vai
ganhar, é a população e o Município de São Luís.
Estamos fazendo a cessão de um prédio no nosso
Centro Histórico para que funcione todos os serviços
de defesa do consumidor.

Para isso, encaminhamos hoje projeto de lei à Câmara
para que ela autorize esta cessão pelo Município. E
tenho certeza que com isso vamos fortalecer e facilitar
a prestação deste serviço à nossa população", disse o
prefeito, destacando que a gestão tem trabalhado para
ampliar e fortalecer parcerias com todos os órgãos
para facilitar o acesso dos serviços pela população.

Por meio do projeto de lei, a Prefeitura de São Luís
fará a cessão de um casarão localizado na Rua Isaac
Martins Barrocas, no Centro Histórico, onde funcionou
a Fundação Municipal de Cultura. No espaço, o
Ministério Público instalará as promotorias de defesa
do consumidor, além de espaços para funcionamento
de todos os órgãos que integram a rede de defesa do
consumidor.

O presidente da Câmara, vereador Osmar Filho, disse
que é cada vez mais necessário este tipo de parceria
entre os diferentes órgãos da administração pública.
"Esta iniciativa da Prefeitura em ceder um prédio de
sua propriedade para que o Ministério Público instale
um posto de defesa do consumidor é um ganho a mais
para a cidade e a Câmara não medirá esforços para
aprovar o mais breve possível este projeto que nos foi
encaminhado hoje", afirmou.

O procurador-geral de Justiça do Estado do Maranhão,
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, afirmou que o Ministério
Público solicitou este imóvel à Prefeitura para
melhorar a vida do cidadão maranhense, sobretudo os
que moram aqui em São Luís. "Com a instalação deste
posto de atendimento, que reunirá toda a rede de

defesa do consumidor, o cidadão demorará menos
tempo para requerer e receber seus direitos, já que
todos os serviços estarão disponíveis no mesmo
lugar", assegurou.

Além do prefeito Eduardo Braide, participaram da
solenidade o presidente da Câmara Municipal, o
vereador Osmar Filho; o procurador-geral de Justiça
do Estado do Maranhão, Eduardo Jorge HiluyNicolau ;
a promotora de Justiça de Defesa do Consumidor,
Lítia Cavalcanti; além de outros representantes do
MPMA.
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Poder judiciário confirma que Lucas Leite
Ribeiro Porto será julgado no próximo dia 24
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de justiça Marco Aurélio Ramos Fonseca

Multimídia:
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Gestão de Magno Bacelar pagou quase R$ 2
milhões à empresa supostamente de fachada
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O Ministério Público está investigando o pagamento
de quase R$ 2 milhões feito pela Prefeitura de
Chapadinha, durante a gestão de Magno Bacelar, à
empresa  supos tamen te  de  fachada  T rade
D is t r i bu ido ra .

O caso está sob a responsabilidade da titular da 1ª
Promotoria de Chapadinha, Ilma de Paiva Pereira.

Trecho da Portaria publicada pelo MP narra que no
ano passado a gestão de Magno Bacelar firmou
diversos contratos com a Trade, entre eles: nº
14/2020, nº 15/2020, nº 16/2020, nº 32/2020/, nº
33/2020, nº 34/2020, n º 93/2020, nº 94/2020, nº
95/2020, nº 102/2020, nº 133/2020, nº 141/2020, nº
149/2020, nº 163/2020, nº 171/2020, nº 179/2020, nº
189/2020, nº 192/2020, nº 204/2020, nº 251/2020, nº
252/2020, nº 253/2020 e nº 303/2020.

No Portal da Transparência do município consta que a
Prefeitura empenhou e liquidou em 2020 o valor R$
2.418.297,99 em nome da empresa e pagou de R$
1.955,511,44 milhões.

Para o MP, a movimentação é contraditória e suspeita,
pois a Trade é de pequeno porte e não tem sede
estruturada em Chapadinha.

Ainda de acordo com as informações divulgadas,
alguns dos contratos foram assinados pelos
secretários municipais Vânia Cristina Lopes de Sousa
(102/2020 e 141/2020), Danúbia Loyane de Almeida
Carneiro(189/2020), Eli Monteiro Moura (251/2020) e
Wanderlene Silva do Nascimento (133/2020), e por
Nailton Nunes Lima, que seria o representante da
Trade, mas que não figura como proprietário ou sócio
e reside na zona rural de Chapadinha.

A promotora Ilma de Paiva revelou ainda que no
endereço da Trade existe atualmente a placa de
funcionamento da empresa Atlantic Distribuidora tendo
como sócios Magno Fernandes e Rodrigo Fernandes.

Para apurar o caso, a representante ministerial
instaurou um inquérito, que deve investigar as
supostas irregularidades nos contratos firmados entre
a gestão de Magno Bacelar e a Trade Distribuidora.

Os representantes da empresa Trade, Raimundo
Nonato Almeida Lima e Nailton Nunes Lima, foram

notificados para comparecer à sede da Promotoria de
Chapadinha para esclarecer os fatos. Magno
Fernandes e Rodrigo Fernandes, da Atlantic, também
foram intimados.

As investigações tem um prazo de conclusão de 1
ano.

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

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/05/gestao-de-

magno-bacelar-pagou-quase-r-2-milhoes-a-empresa-

supostamente-de-fachada/
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Osmar Filho recebe de Eduardo Braide
projeto para doação de imóvel que abrigará

Promotorias Distritais
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foto: Hamilton Júnior

O presidente da Câmara Municipal de São Luís,
vereador Osmar Filho (PDT), reuniu-se nesta quinta-
feira (20) com o prefeito Eduardo Braide (Podemos) e
com o procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau.

Na oportunidade, Osmar recebeu de Braide projeto de
lei, de autoria do Executivo, que autoriza o Município a
doar para o Ministério Público  um imóvel ,
denominado de Solar do Ribeirão, localizado no
Centro da capital, onde será instalado, ainda este ano,
o projeto Promotorias Distritais.

Ao elogiar a iniciativa do prefeito e disposição do MP
em fortalecer o sistema de defesa do consumidor, o
presidente afirmou que a proposta entrará na pauta de
votação da Câmara já na próxima semana.

"Trata-se de um imóvel que abriga, além da
Promotoria de Defesa do Consumidor, outros órgãos
ligados à manutenção dos direitos dos consumidores.
O Parlamento de São Luís, com toda certeza, é a favor
desta parceria proveitosa e, sem dúvida, aprovará
unanimemente o projeto", comentou o pedetista.

O prédio que será doado pelo Município ao MP
abrigará uma Promotoria de Justiça de Defesa do
Cidadão e uma das Promotorias de Defesa do
Consumidor, além de outros órgãos integrantes do
Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, como o
Procon, por exemplo.

Foto: Hamilton Júnior

"Essa parceria entre o Município de São Luís e o
Ministério Público, além da Câmara Municipal, é
importante porque vai servir para atender o cidadão.
Esse momento de pandemia afetou a todos,
principalmente aqueles que querem buscar o seu
direito enquanto consumidor. Portanto, o cidadão
ludovicense terá um espaço mais equipado para poder
buscar orientação", disse Eduardo Braide.

Eduardo Nicolau agradeceu os apoios do prefeito e do
presidente da Câmara. "Nosso objetivo é facilitar a
vida do cidadão. Temos uma população que precisa

ser atendida com toda urgência, toda satisfação, para
que possamos melhorar a vida do nosso povo. É isto
que o Ministério Público quer e busca sempre",
afirmou o procurador-geral.
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