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Violência contra a mulher é tema de reunião
entre MPMA, Polícia e Judiciário
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Em reunião virtual realizada na última quartafeira (9),
foram discutidos os problemas na condução pelas
Delegacias da Mulher de São Luís dos inquéritos
policiais que apuram casos de violência doméstica,
bem como as al ternat ivas para resolvê- los.
Participaram os promotores de justiça Selma Martins e
Celso Coutinho (São Luís) e Emmanuel Soares (São
José de Ribamar) ,  que a tuam na área de
enfrentamento à violência doméstica, as delegadas de
Polícia Civil de São Luís, representadas por Kazumi
Tanaka, além da juíza Lúcia Helena Heluy, da 2ª Vara
da Mulher de São Luís.

A reunião foi coordenada pelos promotores de justiça
Sandra Fagundes Garcia (coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de
Gênero - CAOP/Mulher) e Marco Aurélio Ramos
Fonseca (coordenador do CAOP Criminal).

A primeira pauta debatida pelas autoridades está
relacionada à demora na realização de exames
periciais e atribuição às vítimas para proceder a eles.
Foi pontuada a necessidade de ter peritos do IML
dentro da Casa da Mulher Brasileira, a fim de facilitar o
acesso das vítimas de violência doméstica ao exame
de corpo de delito. Segundo os promotores de justiça
presentes não tem como pedir condenação de lesão
corporal em ambiente doméstico sem a perícia
técnica. A sugestão será encaminhada ao perito geral
para analisar a possibilidade de implantação.

O segundo tema discutido foi a grande dificuldade de
intimação dos réus pelos Correios. Uma das
delegadas participantes afirmou que, primeiro, é
realizada, intimação pelos Correios; em caso de não
surtir efeito, se faz a tentativa de intimar o agressor por
meio do aplicativo Whatsapp (tendo em vista o
contexto de pandemia de Covid-19); na hipótese de
insucesso,  se  par te  para  a  captura  pe los
investigadores; e, por último, se não houver resultado,
é instaurada a qualificação direta.

Nesse aspecto, foi pontuada a necessidade de
reestruturação de várias Delegacias da Mulher, que
têm dificuldades com a carência de servidores.

Os participantes concordaram em manter a intimação
por WhatsApp e que se pode realizar l igação
telefônica. Mesmo que o investigado não atenda,
deve-se registrar a tentativa, através de certidão. A

sugestão foi dada pela promotora Sandra Garcia, com
base no artigo 4º da Lei 14.022.

TESTEMUNHAS Outro assunto abordado foi a
atribuição de as vítimas procurar as testemunhas e
levá-las até à Delegacia.

Os participantes citaram a importância de que as
testemunhas sejam ouvidas durante a fase do
Inquérito Policial, porque a simples oitiva da vítima é
importante para se conceder medida protetiva, mas é
insuficiente para a Ação Penal.

Foi ressaltado que, geralmente, na Delegacia, a vítima
enumera várias testemunhas, mas não cita endereço e
telefone destas. A promotora de justiça Selma Martins
defendeu a ideia de se ouvir a mãe das mulheres
agredidas, "porque, geralmente, é quem conhece toda
a realidade delas".

Como sugestões para superar esse entrave, as
autoridades acordaram a necessidade de haver um
diálogo com a Polícia Militar para que traga e forneça
os endereços das testemunhas, e de que seja
intimada a mãe das vítimas de violência doméstica.

PRESCRIÇÃO DOS INQUÉRITOS A prescrição dos
Inquéritos Policiais atinentes à violência doméstica foi
também debatida pelos promotores de justiça e
delegadas presentes. Para os participantes, a questão
esbarra na necessidade de melhor estruturar as
Delegacias Especializadas da Mulher. Segundo as
delegadas, a recepção e o acolhimento às mulheres
vítimas de violência envolvem situações complexas,
tais como o encaminhamento para Casa Abrigo,
d i f i cu ldade para  encont rar  tes temunhas,  o
conhecimento, por parte do autor, de toda a rotina da
vítima.

Na reunião, foi acertado o encaminhamento de um
ofício conjunto ao delegado- geral, cobrando a
estruturação das Delegacias da Mulher, bem como o
agendamento de uma reunião com a autoridade,
envolvendo também os promotores de justiça do
Controle Externo da Atividade Policial.

A pauta do encontro foi encerrada com a discussão
sobre as Medidas Protetivas de Urgência. Foi
ressaltada a necessidade de existirem delegadas
específicas para Medidas Protetivas, tanto no plantão,
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quanto no expediente.

Algumas delegadas pontuaram que a mulher costuma
afirmar que o homem descumpriu medida protetiva,
mas há entraves para provar esse descumprimento,
tais como conseguir depoimentos de testemunhas e
ser disponibilizado celular da vítima para perícia.

Foi aprovado o encaminhamento dessas situações ao
Judiciário, porque a vítima pode correr risco de vida,
com a demora para ser despachado o pedido de
prisão.
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MPMA promove debate sobre o
enfrentamento ao trabalho infantil
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Em alusão ao Dia Internacional de Combate ao
Trabalho Infantil, o Ministério Público do Maranhão,
por meio da sua Escola Superior, e do Centro de
Apoio Operacional da Infância e Juventude,
realizou, ontem, 11, mais uma edição do Prosas da
Infância, com a temática "Enfrentamento ao Trabalho
Infantil: contextos, causas e consequências".

A promotora de justiça auxiliar da ESMP, Elyjeane
Alves de Carvalho, iniciou o debate destacando a
importância da temática e lembrando que outras
iniciativas no mesmo sentido estão sendo realizadas.

"É importante a promoção de discussões acerca desse
tema.

Temos uma parceria com o CAOp Infância e
Juventude, o que tem nos ajudado na construção
desse trabalho", destacou.

Também participaram da edição o coordenador do
CAOP/IJ ,  Gleudson Malheiros Guimarães; o
procurador regional do trabalho do Ceará, Antônio de
Oliveira Lima; a enfermeira e integrante do Fórum
Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, Maria
dos Aflitos Silva; a superintendente do Tribunal
Regional do Trabalho da 16a Região, Léa Cristina da
Costa Silva Léda e a assistente social Maria do
Amparo Monteiro de Melo Seibel.

O coordenador do CAOP/IJ lembrou que o Prosas da
Infância tem como objetivo realizar discussões e
adotar mecanismos que aperfeiçoem o atendimento à
criança e ao adolescente. "É sempre necessário
aproximação e diálogo interinstitucional, por isso este
evento traz uma proposta de diálogo entre o direito, a
assistência socia l  e a saúde no âmbi to do
enfrentamento ao trabalho infantil", disse Gleudston
Guimarães
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Lista de espera por um órgão no estado
cresceu 43% na pandemia
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A pandemia do coronavírus, além de consequências
para a economia e sociedade como um todo, trouxe
reflexos para o sistema de saúde em demandas
consideradas essenciais. Além de mudar rotinas, criar
novos conceitos de atendimento e, principalmente, de
execução de protocolos internos, a Covid-19 também
registrou consequências em outros aspectos que
fogem à assistência prioritária da doença.

No caso da doação de órgãos, em todo o território
nacional, o impacto da pandemia foi sentido no
quantitativo de procedimentos e doações. Dados do
Registro Brasileiro de Transplantes apontam que a
lista de espera por um órgão, seja na capital ou no
interior do estado, aumentou 43% desde o início da
pandemia.

De acordo com dados da Central Estadual de
Transplantes e Registro Brasileiro de Transplantes,
contabilizados até o dia 4 deste mês, 262 pessoas
esperavam no Maranhão por um transplante de rim,
contra 146 de 2019, antes da pandemia. Em se
tratando do procedimento de nova córnea, o dado
chama ainda mais a atenção. São 705 pessoas
aguardando, contra 530 de 2019.

Ao final de 2019, não houve registro de pessoas
inscritas aguardando outros tipos de transplantes
realizados no estado do Maranhão.

De lá para cá, outros procedimentos foram incluídos.
Até o momento, de acordo com dados do HU, 4
pessoas aguardam por um transplante de fígado e
uma por um procedimento de coração.

Entre os principais órgãos considerados fatores de
espera, ainda estão rim e córnea, os quais são de
maior demanda. Vários fatores explicam o "inchaço"
na lista de espera, dentre eles, está a implantação de
mudanças progressivas nas regras de doações de
órgãos. Recentemente, a Coordenação Geral do
Sistema Nacional de Transplantes emitiu referência
técnica estabelecendo novos critérios para a seleção
de candidatos a doadores.

O procedimento ocorreu em período posterior à
decretação de calamidade públ ica devido à
transmissão da Covid-19. Somente no primeiro
semestre do ano passado, quatro meses após o início
da pandemia no cenário nacional, a queda preliminar

no número de doadores foi de 32%.

O movimento regressivo no índice contradiz ao que
vinha ocorrendo no território nacional em anos
anteriores. Até 2019, as doações registravam aumento
no país.

Em 2019, por exemplo - período em que nem se
cogitava qualquer pandemia no Brasil - o percentual
de doadores atingiu o número inédito de 18,1 por
milhão de população.

Entre as novas regras estipuladas a partir da
pandemia, estão a contraindicação no indicativo de
pessoas para doação de órgãos com exame positivo
de Covid-19, para pessoas com histórico de síndrome
respiratória aguda grave sem possibilidade de
realização do RT-PCR para investigação do novo
coronavírus, além de pacientes que estejam em
contato com casos suspeitos ou confirmados para a
virose em questão.

Fatores Outro fator que culminou com a elevação da
lista de espera está no isolamento social. Com as
decretações de lockdown em algumas cidades e
estados, incluindo o Maranhão, foi registrada uma
queda no número de acidentes, uma das principais
causas que podem levar à evolução para morte
encefálica, condição determinante para a possibilidade
de múltiplos órgãos.

Um terceiro fator importante, que contribuiu para a
queda, é o acesso à famí l ia.  Por medo de
comparecerem aos hospitais para exames e outros
procedimentos preliminares, construção de conceitos
pré-estabelecidos, o procedimento legal e necessário
para a aquisição da doação de órgãos tornou-se ainda
mais difícil.

Muitas famílias de potenciais doadores, ainda com
receio de contaminação pela Covid-19, aceleram os
procedimentos de sepultamento e preferem não
aguardar pelos trâmites da doação o que, de acordo
com profissionais de saúde, deve ser desmitificado já
que todos os procedimentos, segundo os defensores
da doação de órgãos, permanecem sendo realizados
de forma a zelar pela segurança de todos envolvidos
no procedimento, inclusive os familiares.

Existe ainda um quarto fator, qual seja, a ocupação de
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leitos de UTI. Como, por determinação de políticas
públicas de saúde, está se priorizando a ocupação
de vagas deste serviço para as pessoas com Covid-
19, doadores de múltiplos órgãos que, em tese, devem
ser mantidos em terapia intensiva e os receptores que,
nos primeiros dias, devem ser mantidos em leitos com
assistência mais complexa têm atendimentos
colocados em plano secundário, diante da pandemia e
da oferta ainda restrita de vagas de UTI na rede
pública, em especial, maranhense.

Diante de tantos fatores que jogam contra, a política
de assistência a quem defende esta bandeira é
massificar as campanhas de atendimento. Por isso, é
preciso incentivar.

"Ainda temos muitas barreiras.

Existe ainda um tabu de que a autorização para a
doação e os procedimentos técnicos são burocráticos
e demorados. Nossa função é disseminar para
comunidade que o processo pode ser simples e seus
inúmeros benefícios à sociedade", disse a integrante
da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e
Tecidos para Transplantes do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão (CIHDOTT -
HUUFMA),Polianna Bortolon.

Quem teve Covid-19, pode ser doador?

Para este questionamento, O Estado endossa a
orientação técnica estabelecida com base na Nota
Técnica nº80 do Ministério da Saúde que estabelece
que o doador com regressão completa dos sintomas
da doença há mais de 28 dias estaria apto para a
doação de órgãos.

Em contrapartida, em outro caso, o doador que teve
contato com casos considerados "suspeitos" ou
confirmados de Covid-19 há menos de 14 dias está,
pela especificação plena, com "contraindicação
absoluta para a doação de órgãos e tecidos".

Segundo Polianna Bortolon, esta é mais uma barreira
a ser quebrada na temática da doação de órgãos.

"No começo da pandemia, o estabelecimento técnico
inicial foi o de suspender todos os procedimentos de
captação de tecidos em pacientes em parada
cardiorrespiratória.

Posteriormente, foram determinadas novas condutas
que viabilizaram a doação, ainda que de forma tímida.
Aos poucos, os procedimentos voltam a uma rotina
mais próxima do normal, mas com acúmulo de
pessoas na fila de espera, por vários fatores, sendo a
recusa familiar ainda o mais pertinente", disse.

Dados apontam que, atualmente, o índice de recusa
familiar, ou seja, a negativa das pessoas próximas do
potencial doador de órgão em realizar o procedimento
está superior a 67%, bem acima dos índices médios
do país de aproximadamente 43%.

Dados anteriores Dados da Revista Brasileira de
Transplantes (RBT) de 2018, da Associação Brasileira
de Transplantes (ABTO), apontam que, no Maranhão,
no período, a cada 10 famílias entrevistadas para
doação de órgãos de parentes, aproximadamente sete
recusam a autorizar o procedimento.

Em contrapartida, ainda segundo a ABTO, os estados
de Santa Catarina e Paraná registraram saldo inferior
a 30% nos casos de recusa, atestando que nestes
locais há maior conscientização quanto à importância
do ato. Dentre as causas, para a maior parte das
recusas no estado, está a ausência de compreensão
da chamada morte encefálica e a fé em milagres.

No estado, atualmente o Hospital Universitário
Presidente Dutra - da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) - é o responsável na rede pública
pelos procedimentos cirúrgicos de captação e
transplantes.

De acordo com a unidade de saúde, o trabalho é feito
em conjunto com o Banco de Olhos do estado,
operante na Unidade Materno Infantil, gerenciado pelo
Governo do Maranhão, já que a Central Estadual de
Transplantes (CET) - desde 2017 - funciona no
Hospital Carlos Macieira, na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, no Calhau.

Quem pode?

Atualmente, o doador vivo está autorizado a doar um
dos rins, parte do fígado ou do pulmão. Nestes casos,
e pela lei, somente parentes até o quarto grau e
cônjuges podem ser doadores, após passarem por
uma criteriosa avaliação multiprofissional.

Após este limite, somente por autorização judicial a
doação é permitida.

Quanto ao doador falecido, segundo a legislação,
somente familiares de primeiro e segundo grau,
cônjuges ou união estável comprovada podem
autor izar a doação de órgãos e/ou tecidos.
Atualmente,  não é legalmente vál ido deixar
documentado o desejo de ser doador, por isso a
importância de declarar este desejo aos familiares,
pois somente eles, no momento devido, poderão
autorizar o procedimento.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/06/12

5

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/06/12/


O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: A06. Sáb, 12 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

/

6

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/06/12/


Maranhão ultrapassa 300 mil casos de Covid
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Após 15 meses de pandemia,  o  Maranhão
ultrapassou, na última sextafeira, 11, 300 mil casos de
Covid-19 registrados pela Secretária de Estado da
Saúde (SES), chegando a marca de 300211 casos. A
doença, que voltou a ter alta na contaminação, causou
o aumento na ocupação dos leitos hospitalares e
ocasionou a morte de 8.434 pessoas, que, além de
números, eram mães, pais, filhos e irmãos.

Idulina Diniz foi uma das vítimas da doença. Com 82
anos, ela já havia tomado as duas doses da vacina
CoronaVac  quando  descob r i u  que  es tava
contaminada. É o que conta sua filha, Cláudia Diniz,
enfermeira, que está vivendo o luto pela perda da
mãe. "Minha mãe tomou a segunda dose da vacina
dia 9 de abril. Em maio, ela caiu e começou a sentir
muitas dores e calafrios e, no dia 28, decidimos levá-la
ao hospital. Eu nunca ia imaginar que as dores não
eram da queda, mas sim Covid-19. No mesmo dia, ela
foi internada com 80% do pulmão tomado. Fiquei com
ela até o momento da entubação.

Queria mostrar que ela não estava sozinha, que ela
era forte", contou.

Ela, assim como muitos contaminados pelo vírus, veio
a óbito no dia 1º de junho. "Minha mãe era forte. Ela
tinha comorbidades, mas se cuidava. Sempre lutou,
me ensinou a batalhar desde pequena e sempre foi
muito alegre e sorridente.

É assim que eu quero lembrar dela, sempre alegre,
cuidando do seu cachorro que está comigo agora,
sempre feliz. E lembrar a todos que vacinaram que
continuem se cuidando", desabafou Cláudia.

O uso de máscaras e a continuação dos protocolos de
segurança, de acordo com especialistas, são
essenciais para evitar a propagação do vírus, mesmo
depois da imunização.

Isso porque é necessário espera pelo menos 15 dias
após a aplicação da segunda dose para estar
protegido, e, segundo o Instituto Butantan, mesmo a
pessoa estando imunizada, não se sabe se ela é
capaz de transmitir o vírus. "Precisamos continuar
tendo todos os cuidados.

A pandemia ainda não acabou e todo cuidado é
pouco", disse o epidemiologista Anto nio Augusto
Moura.

Subnoti f icações Outro ponto preocupante da

disseminação da doença no estado é a subnotifcação
dos casos. De acordo com a plataforma Farol Covid, a
cada 10 casos da doença do estado, nove não foram
notificados.

Yngrid Karinne Coelho, 19 anos, e sua família, estão
dentro dos possíveis casos não notificados nos
boletins de saúde. Após ter contato direto com um
parente contaminado, a jovem passou mal e teve
todos os sintomas da doença, mas nunca fez testes.

"Meu primo sempre vinha aqui no início da pandemia e
uma das vezes, após sair daqui, ele fez o teste e deu
positivo. Em alguns dias eu estava com sintomas,
sentia falta de ar e não sentia gosto dos alimentos. O
mesmo aconteceu com meu pai. Como o do meu
primo já havia dado positivo não vimos necessidade
de ir testar e tratamos em casa. Até hoje sinto algumas
sequelas e não sinto o gosto de algumas comidas",
relatou a jovem.

Desde o dia 26 do mês passado, a Prefeitura de São
Luís começou a realizar o teste de Covid-19 em
massa na cidade e, mais de 2 mil pessoas já foram
submetidas ao exame. A ação é executada pela
equipe da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) e
íntegra as estratégias no combate à pandemia. Em
caso positivo, o paciente é encaminhado para o
Laboratório Central de São Luís (Lacem) e para a
Unidade Mista do Bequimão para que realize o teste
RT-PCR, neste caso, considerado padrão para os
casos de Covid-19.

Os testes estão sendo ofertados nos terminais da
Praia Grande e do Distrito Industrial, nos Centros
Municipais de Atendimento às Síndromes Gripais
Leves (Clodomir Pinheiro Costa, no Anjo da Guarda,
Centro de Saúde José Carlos Macieira, na Avenida
dos Africanos e Centro de Saúde Genésio Ramos
Filho no conjunto Cohab/Anil) e nas unidades Centro
de Saúde Amar, na Rua Deputado Luís Rocha, na
Vicente Fialho, o Centro de Saúde Olímpica I, o Centro
de Saúde Fabiciana Moraes, do São Cristóvão e o
Centro de Saúde Laura Vasconcelos. Os locais
atendem das 9h às 17h.

Platô De acordo com o relatório semanal do
observatório da Covid-19 da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), o estado permanece no platô e no
limite da saturação dos leitos de UTI. "Estamos no
platô, ou seja, atingimos um dos pontos mais altos da
epidemia, e os casos estão mais ou menos estáveis",
explicou Antônio Augusto, por meio de suas redes
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sociais.

De acordo com o boletim da última quinta-feira, 11, o
Maranhão já possuía 28.553 casos ativos e uma
ocupação de 96,77% dos leitos de UTI e 93,80% dos
leitos de enfermaria apenas na Grande Ilha. Em
coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 11, o
governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
prorrogou as medidas sanitárias de combate ao
coronavírus mais uma vez, agora o regime vai durar
até o dia 21 de junho.

O decreto vigente diz, que o comércio e a indústria
podem funcionar de 9h às 21h, já bares e
restaurantes, até as 23h. Supermercados das 6h à 0h.
Além dos supermercados, academias, salões, bares e
restaurantes estão autorizados a funcionar, todos com
apenas 50% da capacidade total.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/06/12
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Polícia Civil prende dois suspeitos pela
morte de uma jovem na Reserva do Batatã,

em São Luís
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Ayra Cristina Machado Silva foi encontrada morta, na
Reserva do Batatã (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil do Maranhão prendeu dois envolvidos
no homicídio da jovem Ayra Cristina Machado Silva,
de 23 anos, que foi encontrada morta em uma área de
matagal na Reserva do Batatã , próximo ao Batalhão
de Polícia Ambiental (BPA), na região do Coroadinho,
em São Luís . A ação policial ocorreu por meio do
Departamento de Feminicídio da Superintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), com apoio
da Superintendência Estadual de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc). A operação " Batatã " foi
deflagrada nessa sexta-feira (11), nas localidades
Belira e Fonte do Bispo, na região central da capital.

Leia mais : Jovem é encontrada morta na Reserva do
Batatã em São Luís

Segundo a Polícia Civil , o crime ocorreu em novembro
de 2020, e a vítima teria sido morta por asfixia, além
de apresentar marcas de tortura. Na época do crime,
Ayra disse à família que iria a uma festa de aniversário
e dormiria no local. Ela também teria dito ao pai que ia
deixar uma bolsa na casa de uma amiga e depois
voltaria para casa. Essa foi a última vez que a jovem
falou com alguém da família.

Ayra só foi encontrada no dia seguinte, quando
populares localizaram o corpo dela na Reserva do
Batatã.

PRISÃO DOS SUSPEITOS

Os dois suspeitos, um homem e uma mulher, foram
presos em virtude de um mandado de prisão
temporária. O homem foi detido no bairro do Belira e a
mulher no bairro Fonte do Bispo.

Segundo informações da Polícia Civil, os autores do
homicídio também são apontados como líderes de
uma facção criminosa que atua na capital.

A v í t ima Ayra Cr is t ina,  de acordo com as
investigações, teria envolvimento com uma facção
rival, motivo pelo qual foi assassinada.

Os dois presos foram conduzidos para interrogatório e
após os procedimentos foram encaminhados para o
Sistema Penitenciário. Eles serão indiciados por
homicídio duplamente qualificado. O caso segue
sendo investigado pelo Departamento de Feminicídio
da SHPP.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/12/policia-

civil-prende-dois-suspeitos-pela-morte-de-uma-jovem-

na-reserva-do-batata-em-sao-luis/
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Violência contra a mulher é tema de reunião
entre MPMA, Polícia e Judiciário
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Em reunião virtual realizada na última quartafeira (9),
foram discutidos os problemas na condução pelas
Delegacias da Mulher de São Luís dos inquéritos
policiais que apuram casos de violência doméstica,
bem como as al ternat ivas para resolvê- los.
Participaram os promotores de justiça Selma Martins e
Celso Coutinho (São Luís) e Emmanuel Soares (São
José de Ribamar) ,  que a tuam na área de
enfrentamento à violência doméstica, as delegadas de
Polícia Civil de São Luís, representadas por Kazumi
Tanaka, além da juíza Lúcia Helena Heluy, da 2ª Vara
da Mulher de São Luís.

A reunião foi coordenada pelos promotores de justiça
Sandra Fagundes Garcia (coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de
Gênero - CAOP/Mulher) e Marco Aurélio Ramos
Fonseca (coordenador do CAOP Criminal).

A primeira pauta debatida pelas autoridades está
relacionada à demora na realização de exames
periciais e atribuição às vítimas para proceder a eles.
Foi pontuada a necessidade de ter peritos do IML
dentro da Casa da Mulher Brasileira, a fim de facilitar o
acesso das vítimas de violência doméstica ao exame
de corpo de delito. Segundo os promotores de justiça
presentes não tem como pedir condenação de lesão
corporal em ambiente doméstico sem a perícia
técnica. A sugestão será encaminhada ao perito geral
para analisar a possibilidade de implantação.

O segundo tema discutido foi a grande dificuldade de
intimação dos réus pelos Correios. Uma das
delegadas participantes afirmou que, primeiro, é
realizada, intimação pelos Correios; em caso de não
surtir efeito, se faz a tentativa de intimar o agressor por
meio do aplicativo Whatsapp (tendo em vista o
contexto de pandemia de Covid-19); na hipótese de
insucesso,  se  par te  para  a  captura  pe los
investigadores; e, por último, se não houver resultado,
é instaurada a qualificação direta.

Nesse aspecto, foi pontuada a necessidade de
reestruturação de várias Delegacias da Mulher, que
têm dificuldades com a carência de servidores.

Os participantes concordaram em manter a intimação
por WhatsApp e que se pode realizar l igação
telefônica. Mesmo que o investigado não atenda,
deve-se registrar a tentativa, através de certidão. A

sugestão foi dada pela promotora Sandra Garcia, com
base no artigo 4º da Lei 14.022.

TESTEMUNHAS Outro assunto abordado foi a
atribuição de as vítimas procurar as testemunhas e
levá-las até à Delegacia.

Os participantes citaram a importância de que as
testemunhas sejam ouvidas durante a fase do
Inquérito Policial, porque a simples oitiva da vítima é
importante para se conceder medida protetiva, mas é
insuficiente para a Ação Penal.

Foi ressaltado que, geralmente, na Delegacia, a vítima
enumera várias testemunhas, mas não cita endereço e
telefone destas. A promotora de justiça Selma Martins
defendeu a ideia de se ouvir a mãe das mulheres
agredidas, "porque, geralmente, é quem conhece toda
a realidade delas".

Como sugestões para superar esse entrave, as
autoridades acordaram a necessidade de haver um
diálogo com a Polícia Militar para que traga e forneça
os endereços das testemunhas, e de que seja
intimada a mãe das vítimas de violência doméstica.

PRESCRIÇÃO DOS INQUÉRITOS A prescrição dos
Inquéritos Policiais atinentes à violência doméstica foi
também debatida pelos promotores de justiça e
delegadas presentes. Para os participantes, a questão
esbarra na necessidade de melhor estruturar as
Delegacias Especializadas da Mulher. Segundo as
delegadas, a recepção e o acolhimento às mulheres
vítimas de violência envolvem situações complexas,
tais como o encaminhamento para Casa Abrigo,
d i f i cu ldade para  encont rar  tes temunhas,  o
conhecimento, por parte do autor, de toda a rotina da
vítima.

Na reunião, foi acertado o encaminhamento de um
ofício conjunto ao delegado- geral, cobrando a
estruturação das Delegacias da Mulher, bem como o
agendamento de uma reunião com a autoridade,
envolvendo também os promotores de justiça do
Controle Externo da Atividade Policial.

A pauta do encontro foi encerrada com a discussão
sobre as Medidas Protetivas de Urgência. Foi
ressaltada a necessidade de existirem delegadas
específicas para Medidas Protetivas, tanto no plantão,
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quanto no expediente.

Algumas delegadas pontuaram que a mulher costuma
afirmar que o homem descumpriu medida protetiva,
mas há entraves para provar esse descumprimento,
tais como conseguir depoimentos de testemunhas e
ser disponibilizado celular da vítima para perícia.

Foi aprovado o encaminhamento dessas situações ao
Judiciário, porque a vítima pode correr risco de vida,
com a demora para ser despachado o pedido de
prisão.
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MPMA promove debate sobre o
enfrentamento ao trabalho infantil
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Em alusão ao Dia Internacional de Combate ao
Trabalho Infantil, o Ministério Público do Maranhão,
por meio da sua Escola Superior, e do Centro de
Apoio Operacional da Infância e Juventude,
realizou, ontem, 11, mais uma edição do Prosas da
Infância, com a temática "Enfrentamento ao Trabalho
Infantil: contextos, causas e consequências".

A promotora de justiça auxiliar da ESMP, Elyjeane
Alves de Carvalho, iniciou o debate destacando a
importância da temática e lembrando que outras
iniciativas no mesmo sentido estão sendo realizadas.

"É importante a promoção de discussões acerca desse
tema.

Temos uma parceria com o CAOp Infância e
Juventude, o que tem nos ajudado na construção
desse trabalho", destacou.

Também participaram da edição o coordenador do
CAOP/IJ ,  Gleudson Malheiros Guimarães; o
procurador regional do trabalho do Ceará, Antônio de
Oliveira Lima; a enfermeira e integrante do Fórum
Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, Maria
dos Aflitos Silva; a superintendente do Tribunal
Regional do Trabalho da 16a Região, Léa Cristina da
Costa Silva Léda e a assistente social Maria do
Amparo Monteiro de Melo Seibel.

O coordenador do CAOP/IJ lembrou que o Prosas da
Infância tem como objetivo realizar discussões e
adotar mecanismos que aperfeiçoem o atendimento à
criança e ao adolescente. "É sempre necessário
aproximação e diálogo interinstitucional, por isso este
evento traz uma proposta de diálogo entre o direito, a
assistência socia l  e a saúde no âmbi to do
enfrentamento ao trabalho infantil", disse Gleudston
Guimarães
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Professores denunciam assédio moral e
fazem greve contra descaso de Braide com

alunos da rede pública
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Os professores da rede municipal de ensino vão fazer
uma paralisação de advertência nesta terça, 15, e
quarta, 16, como forma de reafirmar o compromisso da
categoria com a vida, denunciar os riscos da retomada
das aulas presenciais, como pretende o prefeito
Eduardo Braide, e sensibilizar a sociedade de que os
problemas enfrentados pela Educação Pública
afetam a todos os ludovicenses.

O sindicato dos professores diz que em meio ao
descontrole da pandemia e com a rede hospitalar
quase em colapso não é possível retomar as
atividades presenciais como se a fase crítica da
pandemia já estivesse passado e as centenas de
vítimas da covid-19 não existissem.

A entidade ressalta que é um desrespeito com a vida
das pessoas o posicionamento da prefeitura favorável
ao retorno das aulas. Não só pelo fato de que a maior
parte dos professores só será imunizado com a
segunda dose da vacina depois de agosto, mas
porque ´´nem 10% das escolas municipais possuem
condições estruturais e pedagógicas de garantir o
atendimento aos protocolos sanitários.

Relatório produzido pelo Sindeducação e entregue ao
Ministério Público , mostra que a maioria das escolas
não tem salas amplas com ventilação, refeitórios e
banheiros dignos de uso, água encanada, etc.

No entanto, o que chama a atenção no registro
fotográfico é o estado de abandono dessas escolas.
Releva o descaso do prefeito Braide, que sequer
mandou campinar, lavar, colar o forro ou tomou
qualquer outra medida paliativa antes que a sujeira
tome conta, o teto caia e o mato invada, o que um dia
foi uma escola.

´´É inadmissível que a Prefeitura de São Luís esteja
investindo pesado nos meios de comunicação,
propagandeando a imagem de que está no controle da
situação e que a pandemia está sendo resolvida, na
tentativa de convencer a sociedade de que as coisas
estão voltando ao normal´´, lamenta do Sindeducação.

No informativo #Paralisação de Advertência dos
professores de São Luís: Pelas vidas e por condições

de trabalho, publicado no site do sindicato, os
professores denunciam que estão sendo vítimas de
assédio moral. Em mais de seis meses de gestão,
nenhuma estrutura de apoio ao ensino remoto foi
disponibilizada.

´´Nós fomos surpreendidos com uma avalanche de
documentos de orientação, fichas para preencher,
formações fora do horário de trabalho, cobranças e
assédio moral, e não tivemos nenhum recurso para o
desenvolvimento do trabalho: nenhum chip foi
comprado, nenhum pacote de internet, nenhum tablete
ou computador foram fornecidos aos profissionais e
estudantes´´.

O Sindeducação ressalta que a prefeitura tem a
obrigação de cumprir com sua palavra e fornecer aos
alunos os chips e tablets prometidos, para que eles
possam ´´ter acesso às aulas remotas e ter seu direito
à educação respeitado´´.

Ao finalizar o informativo, mandam um aviso à corte
instalada no Palácio La Ravardière: ´´Não vamos
aceitar a intimidação e o assédio moral´´.

Site: https://garrone.com.br/professores-denunciam-

assedio-moral-e-fazem-greve-contra-descaso-de-braide-

com-alunos-da-rede-publica/
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Justiça determina perícia no HD com
imagens do dia da morte de Mariana Costa
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O desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Maranhão, deu provimento parcial, na quinta-feira (10),
ao Embargo de Declaração apresentado pela defesa
do empresário Lucas Porto, que refutava a recusa da
4a Vara em realizar perícia no HD que contém
imagens do Edifício Garvey Park, onde Mariana Costa
foi encontrada morta no dia 13 de novembro de 2016.

"A par dessas considerações, acolho, em parte, os
embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para deferir, parcialmente, a liminar requestada na
correição parcial, e, por conseguinte, autorizo, sem
prejuízo da realização da sessão plenária do júri
redesignada para o dia 30/06/2021, a produção de
prova pericial visando a extração de imagens do HD
da marca seagate, 1000GB, n° C081730429-AB8,
referenciado na certidão da 4a Vara do Tribunal do
Júri da Capital" decide o juiz.

O desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
também determinou que a perícia seja feita pelo
assistente técnico da defesa de Lucas Porto, no dia 17
de junho de 2021, às 9h, para a realização da prova
pericial, na sala de audiências da 4a Vara do Tribunal
do Júri da Capital, devendo ser intimados o
representante do Ministério Público e seu assistente
técnico para comparecerem ao ato.

Na decisão o desembargador afirma que, em razão da
excepcionalidade do caso e da data designada para a
sessão plenária, o perito deverá elaborar o laudo
pericial, onde descreverá minuciosamente o que
examinar, e responderá aos quesitos formulados pelo
Ministério Público e seu assistente técnico, no prazo
máximo de cinco dias.

Ao determinar a intimação dos advogados de defesa
do embargante, Lucas Porto, o desembargador
também determinou a notificação do juiz de primeiro
grau, José Ribamar Goulart Heluy Júnior, sobre o teor
da decisão, para realizar a imediata intimação do
Ministério Público e os assistentes da acusação para
comparecerem ao ato da perícia.

IMPORTÂNCIA DA PERÍCIA:

O Júri Popular de Lucas Porto estava marcado para o
dia 24 deste mês. No entanto, foi adiado a pedido da
defesa, pois haviam muitas incoerências na condução

do processo, entre elas a falta de perícia no referido
HD, incluído no processo às vésperas do Júri, sem
que a defesa tivesse tido acesso ao teor das imagens.
Também não foram periciados, até o momento, a
acústica no apartamento do 10° andar do edifício em
que vivia Mariana Costa, de ondem poderiam ter sido
ouvidos pedido de socorro ou outro efeito sonoro no
dia da morte dela. Da mesma forma, não foi periciado,
por falta de tecnologia do Tribunal de Justiça do
Maranhão, o aparelho celular da jovem, que pode
conter ligações, diálogos, mensagens apagadas,
segundo a defesa, que levarão ao verdadeiro culpado
por sua morte e comprovar o que a defesa vem
apresentando: Lucas Porto não matou Mariana Costa.

Site:

https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque

no/?numero=27110
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