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SÃO LUÍS - Homologado acordo entre
MPMA e Sema sobre o enquadramento do

rio Pedrinhas
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sáb, 22 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Um acordo firmado entre o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) e a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) foi homologado na última terça-feira,
18, pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís. O acordo prevê que a Secretaria realize
ações e atividades direcionadas às exigências do
enquadramento da bacia hidrográfica do rio Pedrinhas
O acordo também prevê que a Sema poderá licenciar
e outorgar empreendimentos, desde que, em suas
exigências e condicionantes, conste a aplicação do
princípio da Melhor Tecnologia Disponível Sem Custos
Excessivos para os respectivos sistemas de controle
de poluição.

O enquadramento dos corpos d'água é um instrumento
instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei n° 9.433/1997) e tem como objetivo estabelecer
u m a  m e t a  d e  q u a l i d a d e  d e  á g u a  a  s e r
obrigatoriamente alcançada ou mantida em um curso
hídrico, conforme os usos mais restritivos.

Para isso, a SEMA, de acordo com as diretrizes das
Resoluções CNRH Nº 91/2008 e CONERH Nº58/2019,
realizou diversas atividades e etapas que resultaram
na Resolução CONERH Nº Nº 083/2020, responsável
por homologar o enquadramento transitório do rio
Pedrinhas, entre outras providências.

Para o promotor de justiça Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural de São Luís, o acordo representa
um significativo avanço para a proteção dos recursos
naturais e para a gestão ambiental tendo como foco o
desenvolvimento sustentável.

"O enquadramento é o instrumento legal e científico
que permite aos usuários de recursos hídricos
conhecer as potencialidades e limites daquele recurso
e, dessa forma, uti l izá-lo sem comprometer a
necessária qualidade ambiental" explicou o promotor
de justiça.

Para Fernando Barreto, o acordo também demonstrou
a habilidade da Secretaria de Meio Ambiente e do
Ministério Público em encontrarem soluções
negoc iadas para conf l i tos  soc ioambienta is ,

"comprovando ser possível cumprir a legislação
ambiental de forma eficiente e ponderada".

Para o secretário de estado de Meio Ambiente, Diego
Rolim, "o acordo homologado pelo Judiciário é o
resultado das constantes tratativas entre as partes, em
que todos visavam assegurar a qualidade da água de
forma compatível às suas destinações"
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Homologado acordo entre MPMA e Sema
sobre o enquadramento do rio Pedrinhas

 

MA 10 / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 22 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Assessoria

Um acordo firmado entre o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) e a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) foi homologado na última terça-feira,
18, pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís. O acordo prevê que a Secretaria realize
ações e atividades direcionadas às exigências do
enquadramento da bacia hidrográfica do rio Pedrinhas

O acordo também prevê que a Sema poderá licenciar
e outorgar empreendimentos, desde que, em suas
exigências e condicionantes, conste a aplicação do
princípio da Melhor Tecnologia Disponível Sem Custos
Excessivos para os respectivos sistemas de controle
de poluição.

O enquadramento dos corpos d'água é um instrumento
instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei n° 9.433/1997) e tem como objetivo estabelecer
u m a  m e t a  d e  q u a l i d a d e  d e  á g u a  a  s e r
obrigatoriamente alcançada ou mantida em um curso
hídrico, conforme os usos mais restritivos. Para isso, a
SEMA, de acordo com as diretrizes das Resoluções
CNRH Nº 91/2008 e CONERH Nº58/2019, realizou
diversas atividades e etapas que resultaram na
Resolução CONERH Nº Nº 083/2020, responsável por
homologar o enquadramento transitório do rio
Pedrinhas, entre outras providências.

Para o promotor de justiça Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural de São Luís, o acordo representa
um significativo avanço para a proteção dos recursos
naturais e para a gestão ambiental tendo como foco o
desenvolvimento sustentável.

"O enquadramento é o instrumento legal e científico
que permite aos usuários de recursos hídricos
conhecer as potencialidades e limites daquele recurso
e, dessa forma, uti l izá-lo sem comprometer a
necessária qualidade ambiental" explicou o promotor
de justiça.

Para Fernando Barreto, o acordo também demonstrou
a habilidade da Secretaria de Meio Ambiente e do
Ministério Público em encontrarem soluções
negoc iadas para conf l i tos  soc ioambienta is ,
"comprovando ser possível cumprir a legislação

ambiental de forma eficiente e ponderada".

Para o secretário de estado de Meio Ambiente, Diego
Rolim, "o acordo homologado pelo Judiciário é o
resultado das constantes tratativas entre as partes, em
que todos visavam assegurar a qualidade da água de
forma compatível às suas destinações".

Site: https://www.ma10.com.br/2021/05/22/homologado-

acordo-entre-mpma-e-sema-sobre-o-enquadramento-do-

rio-pedrinhas/
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Homologado acordo entre MPMA e Sema
sobre o enquadramento do rio Pedrinhas

 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da redação, com informação da Assessoria

Um acordo firmado entre o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) e a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) foi homologado na última terça-feira,
18, pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís. O acordo prevê que a Secretaria realize
ações e atividades direcionadas às exigências do
enquadramento da bacia hidrográfica do rio Pedrinhas

O acordo também prevê que a Sema poderá licenciar
e outorgar empreendimentos, desde que, em suas
exigências e condicionantes, conste a aplicação do
princípio da Melhor Tecnologia Disponível Sem Custos
Excessivos para os respectivos sistemas de controle
de poluição.

O enquadramento dos corpos d'água é um instrumento
instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei n° 9.433/1997) e tem como objetivo estabelecer
u m a  m e t a  d e  q u a l i d a d e  d e  á g u a  a  s e r
obrigatoriamente alcançada ou mantida em um curso
hídrico, conforme os usos mais restritivos. Para isso, a
SEMA, de acordo com as diretrizes das Resoluções
CNRH Nº 91/2008 e CONERH Nº58/2019, realizou
diversas atividades e etapas que resultaram na
Resolução CONERH Nº Nº 083/2020, responsável por
homologar o enquadramento transitório do rio
Pedrinhas, entre outras providências.

Para o promotor de justiça Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural de São Luís, o acordo representa
um significativo avanço para a proteção dos recursos
naturais e para a gestão ambiental tendo como foco o
desenvolvimento sustentável.

"O enquadramento é o instrumento legal e científico
que permite aos usuários de recursos hídricos
conhecer as potencialidades e limites daquele recurso
e, dessa forma, uti l izá-lo sem comprometer a
necessária qualidade ambiental" explicou o promotor
de justiça.

Para Fernando Barreto, o acordo também demonstrou
a habilidade da Secretaria de Meio Ambiente e do
Ministério Público em encontrarem soluções
negoc iadas para conf l i tos  soc ioambienta is ,
"comprovando ser possível cumprir a legislação

ambiental de forma eficiente e ponderada".

Para o secretário de estado de Meio Ambiente, Diego
Rolim, "o acordo homologado pelo Judiciário é o
resultado das constantes tratativas entre as partes, em
que todos visavam assegurar a qualidade da água de
forma compatível às suas destinações".

Site: https://oimparcial.com.br/meio-

ambiente/2021/05/homologado-acordo-entre-mpma-e-

sema-sobre-o-enquadramento-do-rio-pedrinhas/
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TIMON - Funac deve apresentar cronograma
de transferência de adolescentes

sentenciados para unidade adequada
 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em audiência realizada nesta sexta-feira, 21, em
Timon, a Justiça determinou que a Fundação da
Criança e do Adolescente (Funac) apresente, no prazo
de 15 dias,  um cronograma para efet ivar a
transferência dos adolescentes já sentenciados para o
cumprimento de medida de internação por prazo
indeterminado para unidade adequada.

A audiência é parte de uma Ação Civil Pública,
ajuizada em abril pela 2ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Infância e Juventude, que
tem como objetivo garantir a transferência dos
a d o l e s c e n t e s  s e n t e n c i a d o s  c o m  m e d i d a
socioeducativa de internação por prazo indeterminado
do Centro Socioeducativo da Região dos Cocais, que
é destinado ao atendimento inicial do adolescente
autor de ato infracional e que esteja cumprindo medida
de internação provisória.

Atualmente, apenas em São Luís é que a Funac
dispõe de unidades de internação por prazo
indeterminado.

De acordo com o promotor de justiça Fernando
Evelim de Miranda Meneses, em procedimento
investigatório instaurado pelo Ministério Público, foi
constatado que, mesmo após a aplicação de sentença
de internação por prazo indeterminado, o Centro
Socioeducativo da Região dos Cocais continua
abrigando os adolescentes que já cumpriam
internação provisória, permanecendo, em alguns
casos, por período superior a seis meses. Conforme a
2ª Promotoria de Justiça Especializada de Timon, são
nove adolescentes nessa condição.

"Isso afeta sobremaneira a ressocialização do
adolescente, uma vez que cada unidade possui um
programa de atendimento. Ao final de uma instrução
processual, entende-se que a internação por prazo
indeterminado é a medida socioeducativa necessária e
adequada à situação de perigo em que o adolescente
se encontra", argumenta o promotor de justiça
Fernando Evelim.

UNIDADE EM TIMON

Na Ação Civil Pública, foi requerido também que o

Governo do Estado e a Funac, sejam condenados a
construir, no prazo de 12 meses, a ser contado a partir
da sentença, uma unidade para cumprimento da
medida socioeducativa de internação por prazo
indeterminado na Comarca de Timon.

"Dúvidas não há acerca da necessidade que se impõe
de criação de uma unidade de Internação por prazo
indeterminado em Timon. Acrescente-se, ainda, que,
com isso, os adolescentes poderiam cumprir a medida
em local próximo da residência de seus familiares, o
que facilita o convívio e a ressocialização", argumenta
o promotor de justiça.

Sobre este item, durante a audiência desta sexta-feira,
o juiz Simeão Pereira e Silva, titular da Vara da
Infância e Juventude de Timon, designou uma nova
data para d iscussão do tema, a pedido da
Procuradoria Geral do Estado, para que a Secretaria
de Estado da Infraestrutura possa se manifestar sobre
a obra.

INTERNAÇÃO SEGUNDO O ECA

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o prazo de internação provisória do
adolescente em conflito com a lei não pode ultrapassar
45 dias.

Em casos de reincidência, o juiz pode determinar a
internação do adolescente por prazo indeterminado,
substituindo medida socioeducativa de serviços à
comunidade e liberdade assistida.

Site: https://omaranhense.com/timon-funac-deve-

apresentar-cronograma-de-transferencia-de-

adolescentes-sentenciados-para-unidade-adequada/
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SÃO LUÍS - Homologado acordo entre
MPMA e Sema sobre o enquadramento do

rio Pedrinhas
 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Um acordo firmado entre o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) e a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) foi homologado na última terça-feira,
18, pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís. O acordo prevê que a Secretaria realize
ações e atividades direcionadas às exigências do
enquadramento da bacia hidrográfica do rio Pedrinhas

O acordo também prevê que a Sema poderá licenciar
e outorgar empreendimentos, desde que, em suas
exigências e condicionantes, conste a aplicação do
princípio da Melhor Tecnologia Disponível Sem Custos
Excessivos para os respectivos sistemas de controle
de poluição.

O enquadramento dos corpos d'água é um instrumento
instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei n° 9.433/1997) e tem como objetivo estabelecer
u m a  m e t a  d e  q u a l i d a d e  d e  á g u a  a  s e r
obrigatoriamente alcançada ou mantida em um curso
hídrico, conforme os usos mais restritivos. Para isso, a
SEMA, de acordo com as diretrizes das Resoluções
CNRH Nº 91/2008 e CONERH Nº58/2019, realizou
diversas atividades e etapas que resultaram na
Resolução CONERH Nº Nº 083/2020, responsável por
homologar o enquadramento transitório do rio
Pedrinhas, entre outras providências.

Para o promotor de justiça Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural de São Luís, o acordo representa
um significativo avanço para a proteção dos recursos
naturais e para a gestão ambiental tendo como foco o
desenvolvimento sustentável.

"O enquadramento é o instrumento legal e científico
que permite aos usuários de recursos hídricos
conhecer as potencialidades e limites daquele recurso
e, dessa forma, uti l izá-lo sem comprometer a
necessária qualidade ambiental" explicou o promotor
de justiça.

Para Fernando Barreto, o acordo também demonstrou
a habilidade da Secretaria de Meio Ambiente e do
Ministério Público em encontrarem soluções
negoc iadas para conf l i tos  soc ioambienta is ,

"comprovando ser possível cumprir a legislação
ambiental de forma eficiente e ponderada".

Para o secretário de estado de Meio Ambiente, Diego
Rolim, "o acordo homologado pelo Judiciário é o
resultado das constantes tratativas entre as partes, em
que todos visavam assegurar a qualidade da água de
forma compatível às suas destinações".

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

acordo-entre-mpma-e-sema-sobre-o-enquadramento-do-

rio-pedrinhas/
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Kabão faz acordo com MP-MA e vai pagar
salários atrasados deixados por Ruivo em

Cantanhede
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alpanir Mesquita

Em audiência realizada no dia 20 de maio, promovida
pelo Ministério Público do Maranhão, o prefeito José
Martinho dos Santos Barros (Kabão) apresentou um
cronograma para a quitação dos salários atrasados,
relativos ao mês de dezembro de 2020 - gestão do ex-
prefe i to  der ro tado Ruivo - ,  dos serv idores
comissionados ou contratados da Prefeitura de
Cantanhede.

O pagamento será realizado em cinco parcelas,
sempre no dia 10 dos meses de junho, julho, agosto,
setembro e outubro de 2021. O encontro foi
coordenado pelo promotor de justiça Márcio Antônio
Alves de Oliveira, da Comarca de Cantanhede.

FÉRIAS

Sobre o percentual de 1/3 das férias dos professores
da rede municipal que está pendente, o gestor se
comprometeu a efetuar o pagamento até o dia 10 de
julho de 2021.

ÁGUA

A falta de água nos povoados Quelêlê e Mangueirão
também foi pauta da reunião. O prefeito informou que
o problema foi causado pela falta de manutenção do
poço. Ele comunicou que já foi realizada uma limpeza
da tubulação e da caixa d'água e que nesta sexta-
feira, 21, será finalizado o período de testes para
restabelecer o fornecimento regular de água.

Em breve, a Promotoria de Justiça de Cantanhede
realizará contato com moradores dos povoados para
conf i rmar  a so lução da demanda.  Também
acompanhou a reunião o procurador do Município,
Jefferson Wallace Gomes Martins França.

Redação: CCOM-MPMA.

Postado por Alpanir Mesquita às

Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest

Marcadores: Cantanhede , Kabão , Ministério Público
, Ruivo
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Assinar: Postar comentários (Atom)

PM prende assaltantes e apreende arma de fogo em
Vargem Grande

Preso suspeito de assassinar jovem a pauladas em
cemitério de São Mateus

Assassinato de jovem de 22 anos choca população de
São Mateus

Delegado Bruno Sobreira fala sobre investigações
para elucidar assassinato em Vargem Grande

Hospital divulga mais um boletim médico do Prefeito
de Vargem Grande Carlinhos Barros

Morre Horlando Fortes, pai do ex-vice-prefeito de
Vargem Grande Jorge Fortes

Vargem Grande: Prefeito Carlinhos Barros vence a
Covid-19 e deixa Hospital Dr. Carlos Macieira

Urgente! Confirmada cepa indiana em tripulantes de
navio ancorado em São Luís

100 pessoas t iveram contato com tripulantes
infectados com cepa indiana no Maranhão

Urgente! Sobe para 15 o número de tripulantes com
coronavírus no navio ancorado em São Luís

Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís

Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís

Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
Direito Larissa Costa
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Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís

Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde

Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão

Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado

Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas

Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial

Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/05/kabao-faz-

acordo-com-mp-ma-e-vai-pagar.html
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Em Timon, Funac deve apresentar
cronograma de transferência de adolescentes

sentenciados para unidade adequada
 

BLOG DO MARCIAL LIMA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em audiência realizada nessa sexta-feira (21), em
Timon, a Justiça determinou que a Fundação da
Criança e do Adolescente (Funac) apresente, no prazo
de 15 dias,  um cronograma para efet ivar a
transferência dos adolescentes já sentenciados para o
cumprimento de medida de internação por prazo
indeterminado para unidade adequada.

A audiência é parte de uma Ação Civil Pública,
ajuizada em abril pela 2ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Infância e Juventude, que
tem como objetivo garantir a transferência dos
a d o l e s c e n t e s  s e n t e n c i a d o s  c o m  m e d i d a
socioeducativa de internação por prazo indeterminado
do Centro Socioeducativo da Região dos Cocais, que
é destinado ao atendimento inicial do adolescente
autor de ato infracional e que esteja cumprindo medida
de internação provisória.

Atualmente, apenas em São Luís é que a Funac
dispõe de unidades de internação por prazo
indeterminado.

De acordo com o promotor de Justiça Fernando
Evelim de Miranda Meneses, em procedimento
investigatório instaurado pelo Ministério Público, foi
constatado que, mesmo após a aplicação de sentença
de internação por prazo indeterminado, o Centro
Socioeducativo da Região dos Cocais continua
abrigando os adolescentes que já cumpriam
internação provisória, permanecendo, em alguns
casos, por período superior a seis meses. Conforme a
2ª Promotoria de Justiça Especializada de Timon, são
nove adolescentes nessa condição.

"Isso afeta sobremaneira a ressocialização do
adolescente, uma vez que cada unidade possui um
programa de atendimento. Ao final de uma instrução
processual, entende-se que a internação por prazo
indeterminado é a medida socioeducativa necessária e
adequada à situação de perigo em que o adolescente
se encontra", argumenta o promotor de Justiça
Fernando Evelim.

Unidade em Timon

Na Ação Civil Pública, foi requerido também que o

governo do Estado e a Funac sejam condenados a
construir, no prazo de 12 meses, a ser contado a partir
da sentença, uma unidade para cumprimento da
medida socioeducativa de internação por prazo
indeterminado na Comarca de Timon.

"Dúvidas não há acerca da necessidade que se impõe
de criação de uma unidade de Internação por prazo
indeterminado em Timon. Acrescente-se, ainda, que,
com isso, os adolescentes poderiam cumprir a medida
em local próximo da residência de seus familiares, o
que facilita o convívio e a ressocialização", argumenta
o promotor de Justiça.

Sobre este item, durante a audiência dessa sexta-
feira, o juiz Simeão Pereira e Silva, titular da Vara da
Infância e Juventude de Timon, designou uma nova
data para d iscussão do tema, a pedido da
Procuradoria Geral do Estado, para que a Secretaria
de Estado da Infraestrutura possa se manifestar sobre
a obra.

Internação segundo o ECA

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o prazo de internação provisória do
adolescente em conflito com a lei não pode ultrapassar
45 dias.

Em casos de reincidência, o juiz pode determinar a
internação do adolescente por prazo indeterminado,
substituindo medida socioeducativa de serviços à
comunidade e liberdade assistida.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/05/em-timon-

funac-deve-apresentar.html
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Homologado acordo entre MP-MA e Sema
sobre o enquadramento do Rio Pedrinhas

 

BLOG DO MARCIAL LIMA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Um acordo firmado entre o Ministério Público do
Maranhão (MP-MA) e a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) foi homologado, na última terça-feira
(18), pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís. O acordo prevê que a secretaria realize
ações e atividades direcionadas às exigências do
enquadramento da bacia hidrográfica do Rio
Pedrinhas.

O acordo também prevê que a Sema poderá licenciar
e outorgar empreendimentos, desde que, em suas
exigências e condicionantes, conste a aplicação do
princípio da Melhor Tecnologia Disponível Sem Custos
Excessivos para os respectivos sistemas de controle
de poluição.

O enquadramento dos corpos d'água é um instrumento
instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei nº 9.433/1997) e tem como objetivo estabelecer
u m a  m e t a  d e  q u a l i d a d e  d e  á g u a  a  s e r
obrigatoriamente alcançada ou mantida em um curso
hídrico, conforme os usos mais restritivos. Para isso, a
Sema, de acordo com as diretrizes das resoluções
CNRH nº 91/2008 e Conerh nº58/2019, realizou
diversas atividades e etapas que resultaram na
Resolução Conerh nº 083/2020, responsável por
homologar o enquadramento transitório do Rio
Pedrinhas, entre outras providências.

Para o promotor de Justiça Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural de São Luís, o acordo representa
um significativo avanço para a proteção dos recursos
naturais e para a gestão ambiental tendo como foco o
desenvolvimento sustentável.

"O enquadramento é o instrumento legal e científico
que permite aos usuários de recursos hídricos
conhecer as potencialidades e limites daquele recurso
e, dessa forma, uti l izá-lo sem comprometer a
necessária qualidade ambiental" explicou o promotor
de Justiça.

Para Fernando Barreto, o acordo também demonstrou
a habilidade da Secretaria de Meio Ambiente e do
Ministério Público em encontrarem soluções
negoc iadas para conf l i tos  soc ioambienta is ,
"comprovando ser possível cumprir a legislação
ambiental de forma eficiente e ponderada".

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Diego
Rolim, "o acordo homologado pelo Judiciário é o
resultado das constantes tratativas entre as partes, em
que todos visavam assegurar a qualidade da água de
forma compatível às suas destinações".

(Informações do MP-MA)

Site:

http://www.blogdomarcial.com/2021/05/homologado-

acordo-entre-mp-ma-e-sema.html
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Homologado acordo entre MPMA e Sema
sobre o enquadramento do rio Pedrinhas

 

BLOG FELIPE KLAMT / SÃO LUÍS / MA - NOTICIAS. Sáb, 22 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da redação, com informação da Assessoria

Um acordo firmado entre o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) e a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) foi homologado na última terça-feira,
18, pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís. O acordo prevê que a Secretaria realize
ações e atividades direcionadas às exigências do
enquadramento da bacia hidrográfica do rio Pedrinhas

O acordo também prevê que a Sema poderá licenciar
e outorgar empreendimentos, desde que, em suas
exigências e condicionantes, conste a aplicação do
princípio da Melhor Tecnologia Disponível Sem Custos
Excessivos para os respectivos sistemas de controle
de poluição.

O enquadramento dos corpos d'água é um instrumento
instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei n° 9.433/1997) e tem como objetivo estabelecer
u m a  m e t a  d e  q u a l i d a d e  d e  á g u a  a  s e r
obrigatoriamente alcançada ou mantida em um curso
hídrico, conforme os usos mais restritivos. Para isso, a
SEMA, de acordo com as diretrizes das Resoluções
CNRH Nº 91/2008 e CONERH Nº58/2019, realizou
diversas atividades e etapas que resultaram na
Resolução CONERH Nº Nº 083/2020, responsável por
homologar o enquadramento transitório do rio
Pedrinhas, entre outras providências.

Para o promotor de justiça Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural de São Luís, o acordo representa
um significativo avanço para a proteção dos recursos
naturais e para a gestão ambiental tendo como foco o
desenvolvimento sustentável.

"O enquadramento é o instrumento legal e científico
que permite aos usuários de recursos hídricos
conhecer as potencialidades e limites daquele recurso
e, dessa forma, uti l izá-lo sem comprometer a
necessária qualidade ambiental" explicou o promotor
de justiça.

Para Fernando Barreto, o acordo também demonstrou
a habilidade da Secretaria de Meio Ambiente e do
Ministério Público em encontrarem soluções
negoc iadas para conf l i tos  soc ioambienta is ,
"comprovando ser possível cumprir a legislação

ambiental de forma eficiente e ponderada".

Para o secretário de estado de Meio Ambiente, Diego
Rolim, "o acordo homologado pelo Judiciário é o
resultado das constantes tratativas entre as partes, em
que todos visavam assegurar a qualidade da água de
forma compatível às suas destinações".

Site: https://oimparcial.com.br/meio-

ambiente/2021/05/homologado-acordo-entre-mpma-e-

sema-sobre-o-enquadramento-do-rio-pedrinhas/
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Governo do Estado forma 56 novos soldados
da PMMA

 

GRAJAÚ DE FATO / GRAJAÚ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 22 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

Mais um grande investimento do governo do Estado
na área da segurança pública, 56 novos soldados
passam a integrar a força de combate à criminalidade
e a manutenção da ordem pública no Maranhao.

A solenidade de formatura dos novos soldados da
PMMA aconteceu na praça Maria Aragão, em São
Luís, e foi presidida pelo Secretário de Segurança
Pública, Jefferson Portela. O secretário adjunto de
Segurança Pública, Leonardo Diniz, o comandante
geral da Polícia Militar, coronel Pedro Ribeiro, o
comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar,
coronel Célio Roberto, além de diversas autoridades
civis e militares do estado participaram da cerimônia.

Os novos soldados formados irão reforçar a
segurança pública na capital e cidades do interior do
estado.

Para o secretário de Segurança Pública do Estado os
novos soldados devem seguir os melhores exemplos e
se dedicar ao máximo no cumprimento da nobre
missão de defender a sociedade. "Essa turma
representa o mais alto nível de qualidade na formação
de um profissional de segurança. Ampliamos a força
integrada de segurança na capital e no interior do
Estado. Honrem essa farda e sigam os melhores
exemplos", disse.

O comandante geral da PM, coronel Pedro Ribeiro,
ressaltou os investimentos do governo e aos novos
soldados, lembrou da importância de integrar a
instituição. "Vivemos novos tempos na segurança
pública do Maranhão, agradecemos ao secretário de
segurança que não mediu esforços para avançarmos
ainda mais. Vocês, novos policiais, têm o privilégio de
integrar a PMMA, força estadual de segurança dos
maranhenses", frisou.

A soldado Karla Torres, que concluiu o curso, disse

que foi uma grande vitória alcançada e ressaltou a
importância de proteger o cidadão. "Foram momentos
que exigiram muita dedicação abdicação e preparo;
agora real izamos um sonho de proporcionar
segurança aos maranhenses", f inal izou.

Mais

A formação dos novos policiais militares aconteceu em
duas fases em São Luis. Na primeira fase, foram
apresentadas disciplinas teóricas voltadas para
formação intelectual, humanitária e jurídica.

Na segunda fase, por meio do Curso de Nivelamento
Técnico Profissional - CNTP, os novos soldados
estudaram, durante quatro meses, disciplinas
específicas da atividade fim policial militar como
abordagens, tiro policial, direito penal militar e aulas
práticas em diversos ambientes simulando situações
reais de ocorrência policiais.

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/seguranca-

publica/policia-militar/governo-do-estado-forma-56-

novos-soldados-da-pmma/

11

https://grajaudefato.com.br/maranhao/seguranca-publica/policia-militar/governo-do-estado-forma-56-novos-soldados-da-pmma/
https://grajaudefato.com.br/maranhao/seguranca-publica/policia-militar/governo-do-estado-forma-56-novos-soldados-da-pmma/
https://grajaudefato.com.br/maranhao/seguranca-publica/policia-militar/governo-do-estado-forma-56-novos-soldados-da-pmma/


Urgente - Em troca de tiros entre PMs em
Mirinzal Sargento é morto

 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 22 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Blog do Neto Weba

Segunda as primeiras informações, o Sargento
Silvamar Silva, foi atingido pelo soldado identificado
como H, com dois tiros no peito, após os oficiais se
desentenderem na comunidade balneária de Retiro, na
zona rural de Mirinzal, após levar os dois tiros no peito
o sargento Silvamar veio a óbito ainda no local.

O caso teria acontecido por volta das por volta das
20:30 deste sábado (22). Segunda as informações,
após os disparos, a vítima foi levada para o hospital da
cidade de Mirinzal, já o acusado foi transferido para a
delegacia regional de polícia civil de Cururupu.

Áudio que circula pela redes sociais, aponta que o
Sargento atirou duas vezes contra o soldado e para se
defender, o soldado revidou atingindo o sargento com
dois tiros no peito.

Estamos aguardando a nota oficial da 2ª Cia de Policia
Militar de Mirinzal e da Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão.

Matéria em atualização.

Com informações de Cláudio Mendes

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/05/urgente-em-

troca-de-tiros-entre-pms-em.html
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Homologado acordo entre MPMA e Sema
sobre o enquadramento do Rio Pedrinhas

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 16. Dom, 23 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Um acordo firmado entre o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) e a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) foi homologado na última terça-feira,
18, pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís. O acordo prevê que a Secretaria realize
ações e atividades direcionadas às exigências do
enquadramento da bacia hidrográfica do rio Pedrinhas
O acordo também prevê que a Sema poderá licenciar
e outorgar empreendimentos, desde que, em suas
exigências e condicionantes, conste a aplicação do
princípio da Melhor Tecnologia Disponível Sem Custos
Excessivos para os respectivos sistemas de controle
de poluição.

O enquadramento dos corpos d'água é um instrumento
instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei n° 9.433/1997) e tem como objetivo estabelecer
u m a  m e t a  d e  q u a l i d a d e  d e  á g u a  a  s e r
obrigatoriamente alcançada ou mantida em um curso
hídrico, conforme os usos mais restritivos.

Para isso, a Sema, de acordo com as diretrizes das
Resoluções CNRH Nº 91/2008 e Conerh Nº58/2019,
realizou diversas atividades e etapas que resultaram
na Resolução Conerh Nº 083/2020, responsável por
homologar o enquadramento transitório do rio
Pedrinhas, entre outras providências.

Para o promotor de justiça Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural de São Luís, o acordo representa
um significativo avanço para a proteção dos recursos
naturais e para a gestão ambiental tendo como foco o
desenvolvimento sustentável.

"O enquadramento é o instrumento legal e científico
que permite aos usuários de recursos hídricos
conhecer as potencialidades e limites daquele recurso
e, dessa forma, uti l izá-lo sem comprometer a
necessária qualidade ambiental", explicou o promotor
de justiça.

Para Fernando Barreto, o acordo também demonstrou
a habilidade da Secretaria de Meio Ambiente e do
Ministério Público em encontrarem soluções
negoc iadas para conf l i tos  soc ioambienta is ,
"comprovando ser possível cumprir a legislação
ambiental de forma eficiente e ponderada".

Para o secretário de estado de Meio Ambiente, Diego
Rolim, "o acordo homologado pelo Judiciário é o
resultado das constantes tratativas entre as partes, em
que todos visavam assegurar a qualidade da água de
forma compatível às suas destinações".

1



Nova delegacia está sendo construída no
bairro da Liberdade em São Luís

 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Dom, 23 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Nova delegacia de polícia está prevista para ser
entregue no segundo semestre deste ano (Foto:
Divulgação)

Uma nova delegacia de polícia está sendo construída
no bairro da Liberdade , em São Luís . De acordo com
o Governo do Maranhão, a obra é "mais uma forma de
garantir segurança às pessoas que trabalham e
residem nos bairros próximos a Avenida Jackson Lago
e trafegam por essa via".

A instalação do equipamento social faz parte de uma
parceria entre as secretarias das Cidades e
Desenvolvimento Urbano (Secid) e Segurança
Pública (SSP). A obra está prevista para ser entregue
no segundo semestre deste ano.

O local possui uma área de 333,72 metros quadrados
com nove compartimentos, incluindo salas de
atendimento e um auditório para 60 pessoas.
Atualmente, estão sendo realizados os trabalhos de
montagem da cobertura do espaço e serviços de
instalação elétrica e hidráulica.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/05/23/nova-

delegacia-esta-sendo-construida-no-bairro-da-liberdade-

em-sao-luis/
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Sargento é assassinado por PM durante troca
de tiros em Mirinzal

 

MA MAIS. Dom, 23 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

O sargento Silvamar Silva, da Polícia Militar do
Maranhão, foi morto por um soldado, identificado
apenas pela inicial H, durante troca de tiros após um
desentendimento na comunidade balneária de Retiro,
na zona rural de Mirinzal, a 195 km de São Luís.

O crime aconteceu por volta das 20h30 desse sábado
(22). O sargento Silvamar atirou duas vezes contra o
soldado, que revidou e terminou atingindo o sargento
com dois disparos no peito.

Após ser alvejada, a vítima ainda foi levada para o
hospital da cidade de Mirinzal. O autor do homicídio foi
transferido para a Delegacia Regional de Polícia Civil
de Cururupu, onde foi autuado em flagrante.

A 2ª Companhia de Policia Militar de Mirinzal e a
Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP)
ainda não se manifestaram sobre o crime. (Por
Gilberto Lima)

Site: https://ma-

mais.com.br/index.php/2021/05/23/sargento-e-

assassinado-por-pm-durante-troca-de-tiros-em-mirinzal/
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Caso Mariana Costa: julgamento de Lucas
Porto começa nesta segunda (24)

 

SUA CIDADE / CODÓ / MA. Dom, 23 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Será julgado nesta segunda-feira (24), no 4º Tribunal
do Júri de São Luís, Lucas Leite Ribeiro Porto,
denunciado pelo homicídio da publicitária Mariana
Menezes de Araújo Costa Pinto, ocorrido no dia 13 de
novembro de 2016. A vítima foi encontrada morta no
interior do seu apartamento, no bairro do Turu, na
capital.

As investigações da Polícia Civil apontaram que ela foi
estuprada e morta por asfixia. A perícia revelou lesões
no corpo da vítima, resultantes de intensa luta corporal
com o assassino. Inchaço na cabeça, manchas nas
pernas, marcas de esganadura no pescoço e outras
lesões de defesa foram os indícios encontrados.

Lucas Porto foi preso no mesmo dia do assassinato.
Informações divulgadas pela Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão afirmam que as imagens do
circuito interno de segurança do prédio onde Mariana
estava mostram que Lucas foi a única pessoa que
visitou o apartamento no horário do crime. O suspeito
continua preso no complexo penitenciário São Luís,
em Pedrinhas, onde responde pelos crimes de
estupro, homicídio e feminicídio.

O julgamento será no Fórum Desembargador Sarney
Costa (Calhau) e está previsto para ocorrer durante
mais de um dia. As sessões começarão sempre às
8h30, diariamente.

Site: http://www.suacidade.com/noticias/policia/caso-

mariana-costa-julgamento-de-lucas-porto-comeca-nesta-

segunda-24
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Sargento é assassinado por PM durante troca
de tiros em Mirinzal

 

BLOG DO GILBERTO LIMA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 23 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

GILBERTO LIMA

O sargento Silvamar Silva, da Polícia Militar do

Maranhão, foi morto por um soldado, identificado
apenas pela inicial H, durante

troca de t i ros após um desentendimento na
comunidade balneária de Retiro,  na

zona rural de Mirinzal, a 195 km de São Luís.

O crime aconteceu por volta das 20h30 desse sábado

(22). O sargento Silvamar atirou duas vezes contra o
soldado, que revidou e terminou

atingindo o sargento com dois disparos no peito.

Após ser alvejada, a vítima ainda foi levada para o

hospital da cidade de Mirinzal.

O autor do homicídio foi transferido para a Delegacia

Regional de Polícia Civil de Cururupu, onde foi
autuado em flagrante.

A 2ª Companhia de Policia Militar de Mirinzal e a

Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP)
ainda não se manifestaram

sobre o crime.

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

e-assassinado-por-pm-durante.html
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Em São Luís, bairro da Liberdade recebe a
construção de uma nova delegacia

 

BLOG PAULO ROBERTO. Dom, 23 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Paulo Roberto

Como forma de garantir mais segurança às pessoas
que trabalham e residem nos bairros próximos a
Avenida Jackson Lago, em São Luís, e trafegam por
essa via, o Governo do Maranhão, por intermédio das
Secretarias de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano (Secid) e Segurança Pública (SSP), está
construindo uma nova delegacia de polícia no bairro
da Liberdade.

A instalação do equipamento social faz parte de uma
parceria entre as duas secretarias e a obra está
prevista para ser entregue no segundo semestre deste
ano. O local possui uma área de 333,72 metros
quadrados com nove compartimentos, incluindo salas
de atendimento e um auditório para 60 pessoas.
Atualmente, estão sendo realizados os trabalhos de
montagem da cobertura do espaço e serviços de
instalação elétrica e hidráulica.

Para o secretár io de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, a inauguração
do equipamento público reflete a priorização de
investimento em segurança pública na área.

"Estamos celebrando importantes conquistas, mesmo
num momento de pandemia. O Governo do Maranhão
faz grandes investimentos, em diversos setores, que
visam garantir qualidade de vida à população. Ao
longo da Avenida Jackson Lago temos a construção
de escola, creche, policlínica, batalhão da Polícia
Mil i tar, conselho tutelar, delegacia e praças,
beneficiando milhares de pessoas", destacou.

Revitalização

Por meio do PAC Rio Anil I já foram construídos
equipamentos urbanos como a Avenida Jackson Lago,
Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), Centro de Iniciação ao Trabalho (CIT),
Batalhão da Polícia Militar do Maranhão e revitalização
das vilas Goreth e Veleiros. Além da urbanização de
toda a área, o Governo do Maranhão está reformando
os residenciais Camboa e Jackson Lago.

Site: https://blogdopauloroberto.com.br/2021/05/em-sao-

luis-bairro-da-liberdade-recebe-a-construcao-de-uma-

nova-delegacia/
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Cerca de 17 mil casos de violência sexual
são praticados por ano contra crianças ou

adolescentes
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O combate ao abuso e à exploração sexual de
crianças e adolescentes deveria ser uma prática diária,
e para reforçar essa luta, o dia 18 de maio foi
escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual Infantil, instituído a partir da
aprovação de Lei Federal n° 9.970/00. Esta data foi
especialmente escolhida em virtude do crime cometido
contra Araceli, uma menina de apenas 8 anos de
idade,  abusada sexualmente e bruta lmente
assassinada em 18 de maio de 1973.

A intenção da data é mobilizar e convocar toda a
sociedade a participar dessa luta e proteger nossas
crianças e adolescentes, reafirmar a importância de se
denunciar e responsabilizar os autores de violência
sexual contra a população infanto-juvenil.

Segundo a advogada Renata Reis, coordenadora do
curso de Direito da Estácio, dados de estudos das
organizações da sociedade civil e do próprio Ministério
da Mulher, da Família e Direitos Humanos, indicam
que cerca de 17 mil casos de violência sexual são
praticados por ano contra crianças ou adolescentes.

"Entretanto acredita-se que esse número ainda não
corresponda à verdade dos fatos, já que se estima que
apenas 10% casos de abuso e exploração sexual
sejam notificados às autoridades, essa subnotificação
é uma realidade e um problema que precisa ser
enfrentado e que indica que tenha sido intensificado
em razão das medidas de isolamento da Covid-19,
sobretudo pela suspensão das aulas, já que muitas
vezes é na escola que são muitas vezes identificadas
essas violações".

Os dados do Ministério da Mulher, da Família e
Direitos Humanos apontam que a maioria das
notificações tem como vítimas meninas, na idade entre
10 e 14 anos e possuem como agressores,
principalmente homens, e que são familiares das
vítimas, pais, padrastos, avós, ou pessoas próximas,
um padrinho, amigo da família, vizinho. O crime na
maioria das vezes acontece dentro de casa.

No caso da exploração sexual, existe o intuito da
obtenção do lucro com pagamento em dinheiro ou
outro benefício e está associado a outras violações,

percebe-se que essa criança ou adolescente também
é vítima de negligência, violência física e psicológica e
violência doméstica.

No Brasil a prática de abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes são crimes, com previsão no
código penal, e também no estatuto da criança e do
adolescente, com previsão de punição ao agressor,
aliciador, intermediário, beneficiário.

"Destaca-se que o crime de exploração sexual foi
elevado à categoria de crime hediondo pela lei 12978
no intuito de existir ali uma punição mais rigorosa, os
casos podem ser denunciados ao disque 100 e
comunicados a Polícia Civil e Militar, Conselho Tutelar,
Ministério Público e a toda a rede de proteção que
vem a ser formada por escola, profissionais de saúde",
explicou Renata.

Canais de proteção e denúncia

Disque 100 - Vítimas ou testemunhas de violações de
direitos de crianças e adolescentes, como violência
física ou sexual, podem denunciar anonimamente pelo
Disque 100.

Disque 180 - Em casos de violência contra mulheres e
meninas, seja violência psicológica, física, sexual
causada por pais, irmãos, filhos ou qualquer pessoa. O
serviço é gratuito e anônimo.

Polícias - Quando estiver presenciando algum ato de
violência, acione a Polícia Militar por meio do número
190. Também é possível acionar as Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher e as de
Proteção à Criança e ao Adolescente da sua cidade.
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