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Cerca de 300 idosos sofreram violência em 4
meses
Nos primeiros quatro meses de 2021, a Defensoria
Pública Estadual (DPE/MA), por meio do Centro
Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra o
Idoso (Ciapvi), registrou quase 300 casos de violência
contra a pessoa idosa.
Os principais registros foram de negligência, violência
psicológica e abuso financeiro, considerados crimes
silenciosos, mas que causam sequelas irreversíveis
para quem as sofre.

ações de sensibilização e reflexão sobre a importância
do combate às diversas formas de violência cometidas
contra a pessoa com idade igual ou superior a 60
anos.
O 15 de junho - Dia Mundial de Conscientização da
Violência contra a Pessoa Idosa - cumpre papel
fundamental nessa mobilização desde 2006, quando a
data foi instituída pela ONU e pela Rede Internacional
de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa (INPES).

Estes dados foram expostos durante o encerramento
da Campanha de Conscientização da Violência contra
a Pessoa Idosa deste ano, que teve o tema "Idoso
empoderado diz NÃO à violência", realizado em
parceria com a Rede Nacional de Proteção e Defesa
da Pessoa Idosa (Renadi) e o Fórum Maranhense das
Entidades de Defesa do Idoso (Femadi).
Para discutir os números, estratégias de combate à
violência, a valorização do idoso, principalmente diante
da crise sanitária mundial, dentre outros aspectos, a
instituição promoveu uma roda de conversa reunindo
virtualmente vários especialistas da área, como a
assistente social e mestre em gerontologia social pela
PUC, a doutora em Saúde Pública Marília Berzins, a
diretora da Escola Superior (Esdep/DPE/MA), a
defensora pública Cristiane Marques, e a
coordenadora do Ciapvi/DPE, Isabel Lopizic.
"Infelizmente o período de restrições não nos permite
fazer uma grande festa, de valorização do idoso e de
combate à violência, como fazemos anualmente.
Mesmo assim, utilizando os meios disponíveis,
conseguimos motivar, sensibilizar, conscientizar a
sociedade quanto ao tema", destacou Cristiane
Marques.
Marília Berzins fez várias ponderações quanto à
valorização da pessoa idosa. "O envelhecimento é
uma conquista. É um triunfo pessoal. E envelhecer
com dignidade é um direito humano fundamental para
todos. Portanto colaborem, diga não à violência,
denunciem! ", destacou Berninz. "Lembramos que a
atuação em favor da pessoa idosa não se encerra
aqui, mas é apenas um reforço do que fazemos todos
os dias, dentro de nossas atribuições de proteção dos
idosos", afirmou Isabel Lopizic.
Há 15 anos, a Defensoria contribui com essa luta,
arregimentando parceiros e organizando uma série de
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Casal de trabalhadores rurais é assassinado
na tarde desta sexta-feira em Lago do Junco
no MA
Um casal de trabalhadores rurais foi encontrado morto
na tarde desta sexta-feira (18) na Gleba Campina,
também conhecida como comunidade Vilela, no
município de Junco do Maranhão (MA).

Há cerca de 17 anos, mais de 66 famílias ocupam a
área de 2.250 hectares de terra na Gleba Campina,
onde desenvolvem atividades da agricultura familiar,
especialmente plantio de milho, feijão, mandioca,
arroz, criação de animais.

Esse é o quarto assassinato de trabalhadores rurais
registrado na comunidade, que vive sob intenso
conflito agrário há mais de dez anos, envolvendo
família originária do Rio Grande do Sul.

Atualmente, fazem venda direta de parte da produção
para o Município de Junco do Maranhão, por meio do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

De acordo com informações do advogado Diogo
Cabral, da Federação dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão (
Fetaema ), os corpos do casal Reginaldo Alves Barros
e Maria da Luz Benício de Sousa foram encontrados
por familiares, por volta de 13h.

Em 2010, organizados por meio de associação, as
famílias pleitearamjunto ao Instituto de Colonização e
Terras do Maranhão (Iterma) a regularização fundiária
da área e, a partir da solicitação, denunciam
perseguição por parte de um fazendeiro originário do
sul do país.

Maria da Luz Benício era ativa em movimentos sociais
em defesa do direito à terra e era suplente da direção
do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais (STTR) da região. Ao ver a vítima, a filha, de 3
anos de idade, permaneceu sobre o corpo da mãe
durante horas.

Relatório protocolado pela Fetaema em agosto de
2020 já denunciava uma sucessão de crimes
cometidos contra as famílias, apontando inclusive
registro e detalhamento de cinco boletins de
ocorrências policiais envolvendo trabalhadores rurais,
vítimas de incêndios recorrentes de suas casas e
plantações.

Leia também : Violência contra mulheres e meninas no
campo sangram territórios tradicionais
Cabral explica que, a exemplo dos outros assassinatos
registrados, as vítimas foram baleadas e nenhum
pertence foi roubado.
"Esses trabalhadores são pessoas relativamente
idosas e estavam chegando em uma área que tinham
criação de animais, eles foram atacados e mortos".
"Não roubaram nada, eles foram baleados e depois de
algum tempo, um parente sentiu falta e foi até o local e
encontrou os corpos, por volta de 13h de hoje. Já é o
quarto assassinato na região, com essas mesmas
circunstâncias", explica.
Em resposta ao advogado, em rede social, o
Secretário de Direitos Humanos e Participação
Popular (Sedihpop), Francisco Gonçalves, informa que
a Polícia Civil já se deslocou ao local para apurar o
caso.

Em 19 de agosto de 2020, a Comissão Pastoral da
Terra (CPT) denunciou o assassinato do trabalhador
Raimundo Nonato Batista Costa, de 56 anos,
encontrado numa cova rasa, com marcas de tiro.
Ele permaneceu desaparecido durante 4 dias e seu
corpo foi encontrado por outros trabalhadores rurais no
interior da Gleba Campina.
Ao final do relatório, a entidade aponta para a
necessidade de ações imediatas do Iterma, sob o risco
de mais assassinatos na região.
"O clima é de extrema tensão na localidade, havendo
severo risco de recrudescimento da violência.
Preocupa-nos o histórico de violência contra as
famílias, bem como a impunidade reinante no que se
refere ao conflito, visto que, apesar de dezenas de
registros de ocorrências policiais nas cidades, as
providências tomadas para o fim do conflito têm sido
insuficientes e ineficazes para debelar o conflito",
conclui relatório de agosto de 2020.
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Site: https://garrone.com.br/casal-de-trabalhadoresrurais-e-assassinado-na-tarde-desta-sexta-feira-em-lagodo-junco-no-ma/
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MPMA propõe Adin contra dispositivos de
lei municipal
O procurador- geral de justiça, Eduardo Nicolau,
propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin)
questionando o conteúdo dos artigos 27 e 31 da Lei
Municipal nº 001/ 2017, que dispõe sobre a
reestruturação administrativa da Prefeitura de Bom
Jesus das Selvas.
A ação requer a declaração de inconstitucionalidade
das expressões "controlador geral", "procurador
jurídico", "assessor contábil" e "contador geral",
presentes nos referidos artigos, porque foram
classificadas como cargos em comissão, de livre
nomeação. Conforme a Constituição Federal e a
Estadual, cargos desta natureza devem ser ocupados
por servidores efetivos, por meio de concurso público,
porque são funções de teor técnico e profissional.

Também foi solicitada que seja fixada interpretação
constitucional à expressão "procurador geral", contida
no anexo I da Lei nº 001/2017, para que a única leitura
constitucional da expressão seja aquela que permita a
nomeação para cargo de comissão de procuradorgeral do município de procuradores jurídicos de
carreira previamente aprovados em concurso público
de provas e títulos.
Requereu, ainda, a inconstitucionalidade dos artigos
27 e 31 da Lei nº 01/2017, por infringência à
Constituição Estadual e à Federal.

"O legislador infraconstitucional de Bom Jesus das
Selvas, ao editar da Lei nº 001/ 2017, se afastou dos
ditames constitucionais, ao criar vários cargos em
comissão, no âmbito da aludida municipalidade, que,
na verdade, deveriam ser preenchidos por servidores
efetivos, concursados em observância aos princípios
da moralidade, impessoalidade e eficiência", ressaltou
o procurador-geral, na ação.
Ainda no documento, o chefe do MPMA afirmou que a
criação de cargos de provimento em comissão
somente poderá ocorrer se a própria lei que os criou
contiver a descrição das atribuições de
assessoramento, chefia e direção. "Nesse contexto,
não há dúvida de que os cargos de "controlador geral",
"procurador jurídico", "assessor contábil" e "contador
geral" tidos como de cargos em comissão, são
inconstitucionais, na medida em que deveriam ser
ocupados por servidores efetivos, devidamente
aprovados em concurso público".
PEDIDOS Na Adin, o MPMA requereu a declaração de
inconstitucionalidade das expressões "procurador
jurídico", "assessor contábil", "controlador geral" e
"contador geral", constantes do anexo I da Lei nº
001/2017, do município de Bom Jesus das Selvas, por
ofensa à Constituição do Estado do Maranhão e à
Constituição da República.
Pelos mesmos motivos, pediu a declaração de
inconstitucionalidade das expressões "assessor
jurídico" e "assessor contábil", constantes no anexo II
da Lei nº 001/2017.
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Clayton Noleto depois de ter quebrado e ter
atraído o Ministério Público pra dentro da
Sinfra, agora quer aparecer em do
Coronavírus!!!
Rui Marisson

Gotinha .

Clayton agora tá tentando a todo custo colar a sua
imagem nas ações da secretaria de saúde, veja no
banner, fizeram questão de colocar o seu nome em
destaque, dizem que ele vai começar a aparecer nos
locais de votação vestido de Clayton Gotinha .

Parece mesmo que
ele não tem escrúpulos, como pode, querer se
promover em cima de uma doença terrível
como essa?

Clayton agora tá tentando a todo custo colar a sua
imagem nas ações da secretaria de saúde, veja no
banner, fizeram questão de colocar o seu nome em
destaque, dizem que ele vai começar a aparecer nos
locais de votação vestido de Clayton Gotinha .
O Secretário
Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto, está
conseguindo o que parecia impossível,

Na Sinfra ele
atraiu à atenção do Ministério Público, que abriu uma
investigação criminal,
para investigar as licitações e contratos, desde a sua
posse em 2015, até o ano
de 2020, vamos torcer para que o MP não abra
também investigação em cima da

mesmo com uma mídia forte no estado inteiro, ele não
está conseguindo se

saúde!!!

cacifar politicamente para sua campanha de deputado
federal.

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/06/claytonnoleto-depois-de-ter-quebrado-e.html

Em Imperatriz ele
acabou sendo apelidado de Picolé de Chuchu,
insosso, não conseguiu se tornar
uma forte liderança, certamente terá uma votação
pífia.
Clayton agora tá
tentando a todo custo colar a sua imagem nas ações
da secretaria de saúde, veja
no banner, fizeram questão de colocar o seu nome em
destaque, dizem que ele vai
começar a aparecer nos locais de votação vestido de
Clayton

2

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - NACIONAL - pág.: 07. Sáb, 19 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

1

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - NACIONAL - pág.: 07. Sáb, 19 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Senadores apoiam projeto de Eliziane Gama
que cria fundo de amparo aos órfãos da
Covid-19
Em audiência promovida nessa sexta-feira (18), pela
Comissão Temporária da Covid-19, que debateu com
representantes de entidades a situação de crianças e
adolescentes da doença, integrantes do colegiado
manifestaram apoio ao projeto (PL 2180/2021), de
autoria da Eliziane Gama (Cidadania-MA), que institui
o Fundo de Amparo aos Órfãos da Covid-19 (Facovid).

RENDA FAMILIAR A senadora Eliziane Gama é
autora da proposta (PLP 213/2020) que estabelece
uma renda mensal de R$ 800 para famílias
vulneráveis com crianças de até seis anos de idade.
(Gil Maranhão

A iniciativa garante auxílio financeiro aos menores de
18 anos de idade que tiveram, um dos pais, falecido
em decorrência da pandemia, cuja família
remanescente não tem condições de prover o sustento
dos mesmos.
"É importante destacar que as crianças e os
adolescentes devem ter prioridade no Orçamento. É
urgente buscarmos recursos para garantir o futuro
dessas vítimas da tragédia", ao defender a aprovação
da matéria, que já está tramitando na Casa.
Os senadores presentes à audiência consideraram
importante aprofundar o debate em torno da
aprovação do projeto, que poderá ser a base de uma
proposta ser apresentada pelo colegiado.
Em sua fala, o promotor de Justiça da Infância e da
Adolescência de São Luís (MA), Márcio Thadeu Silva
Marques, reforçou que o Consórcio Nordeste conta
com a aprovação da proposta.
Segundo ele, os recursos provenientes do Facovid,
além do suporte do Fundo do Nacional de Amparo da
Infância e da Adolescência, deverão ser uma
importante política pública para fazer avançar a
assistência social nos municípios.
"A pandemia do coronavírus não criou a orfandade no
Brasil, mas multiplicou a quantidade de órfãos,
notadamente nos estados do Nordeste", reforçou
Márcio Thadeu.
O jornalista Walberto Maciel, que foi autor da ideia
legislativa de criação do fundo no e-Cidadania,
também ressaltou a urgência para a aprovação da
matéria. "Senhores, há muitas crianças passando
fome no Brasil", alertou.
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Promotores de justiça são removidos para
novas comarcas - ATOS, FATOS E
BARATOS
DRPETTA@GMAIL.COM | WWW.JORNALPEQUENO.CO

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, nessa sexta-feira, 18, em seu gabinete, em
São Luís, os promotores de justiça Francisco Antonio
Oliveira Milhomem e Igor Adriano Trinta Marques, que
foram removidos para atuar em novas comarcas do
Maranhão.
"Destaco o trabalho dos dois promotores e o
comprometimento com a carreira, a instituição e,
principalmente, com a população que busca e tem no
Ministério Público seu apoio", afirmou Nicolau.
Francisco Milhomem deixou a comarca de São João
dos Patos e é o novo titular de Dom Pedro. Já o
promotor de justiça Igor Trinta saiu de Mirinzal e
assume a comarca de Cururupu
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Motorista de app é preso por tentativa de
estupro contra passageira de 15 anos com
bebê no colo
Vítima foi levada à Delegacia de Combate à
Exploração da Criança e do Adolescente. - Foto: Paulo
Sadat/SVM
Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante por
tentativa de estupro contra uma adolescente de 15
anos no Bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. A
vítima estava com um bebê de apenas um mês no
colo quando foi assediada . O carro utilizado pelo
criminoso foi apreendido pela Polícia Civil. Dentro dele
foi encontrado um objeto similar ao órgão reprodutor
masculino.
A prisão ocorreu após um inspetor da Polícia Civil que
fazia diligências pelo Bairro Mondubim receber a
denúncia do crime. De acordo com a Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as
informações eram de que a adolescente teria sofrido
investidas libidinosas feitas pelo motorista de aplicativo
durante uma corrida. Logo em seguida, a Polícia Civil
realizou buscas pelo trajeto que o veículo fez com o
intuito de abordar o motorista.
Após localizarem o carro do suspeito com a
adolescente e o bebê ainda no veículo, os agentes
fizeram a abordagem e resguardaram as vítimas. José
Lindemberg de Oliveira, de 23 anos, sem
antecedentes criminais, também teve o aparelho
celular apreendido.
O suspeito e as vítimas foram encaminhados para a
Delegacia de Combate à Exploração da Criança e
Adolescente (Dceca). Na unidade especializada, o
motorista foi autuado em flagrante pelo crime de
tentativa de estupro. A Polícia Civil instaurou um
inquérito policial para apurar se o suspeito já praticou
o crime em outras ocasiões.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/20/motoristade-app-e-preso-por-tentativa-de-estupro-contrapassageira-de-15-anos-com-bebe-no-colo/
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Promotor maranhense participa de sessão no
Senado sobre órfãos da Covid-19
O promotor de justiça Márcio Thadeu Silva Marques,
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Infância e
Juventude de São Luís, participará nesta sexta-feira,
18, às 10h, de uma reunião da Comissão Temporária
Covid-19 do Senado Federal. A comissão foi criada
para "no prazo de 120 dias, acompanhar as questões
de saúde pública relacionadas ao coronavírus (Covid19), inclusive a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas relacionadas a
essa pandemia".
A audiência pública discutirá a situação dos órfãos da
Covid-19 em situação de vulnerabilidade social. O
convite ao promotor de justiça parte de um
requerimento apresentado pela senadora Eliziane
Gama. No documento, a parlamentar aponta um
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
que afirmava que se a média diária de mortes
continuasse no patamar de 1.000, cerca de quatro
milhões de adultos e um milhão de crianças poderiam
ficar na pobreza. "Desde então, a média diária de
vítimas já ultrapassou três mil pessoas, alcançando
não apenas idosos, mas muitos pais e muitas mães
em idade laboral, legando um grande contingente de
crianças e adolescentes órfãos e cujas famílias não
têm condições de prover o seu sustento", observa.
Márcio Thadeu Marques é o titular de um
procedimento que vem acompanhando o tema e tem
atuado na busca de soluções para a demanda, em
parceria com o Centro de Apoio Operacional da
Infância e Juventude (CAOp-IJ) e outros integrantes
do Sistema de Garantia de Direitos.
ATUAÇÃO

A nota técnica n° 02/2021 da SES, no mesmo sentido,
orienta serviços hospitalares, públicos e privados, a
"preencher a ficha de composição social de pacientes
com Covid-19, contendo informações, como: nome e
idade dos filhos/ dependentes" e "registrar informações
acerca da existência parental e de seus respectivos
contatos telefônicos ou endereços, para que, em caso
de óbito sejam tomadas providências, cuidados e
proteção das crianças e adolescentes menores de 18
anos".
O segundo eixo de trabalho trata da segurança de
renda para os arranjos familiares ou para a rede social
de apoio que recebe esses órfãos. Sobre esse tema,
há iniciativas em tramitação no Congresso Nacional.
O Ministério Público do Maranhão também tem
atuado na adequação da rede de atendimento à
especificidade dessa geração de órfãos. Há uma
reunião permanente com os Conselhos Estaduais de
Direitos da Criança e do Adolescente, de Direitos
Humanos e da Assistência Social incentivando o
debate de resoluções que orientem as redes
municipais.
Por iniciativa da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, foi elaborada uma nota
técnica da Câmara Temática da Assistência Social do
Consórcio Nordeste de Governadores, com
indicadores de como adequar a política de
atendimento a essas novas necessidades.
Site: https://omaranhense.com/promotor-maranhenseparticipa-de-sessao-no-senado-sobre-orfaos-da-covid19/

Um dos eixos do trabalho vem sendo, justamente,
trazer o tema para discussão. Um provimento da
Corregedoria Geral da Justiça e uma nota técnica da
Secretaria de Estado da Saúde (SES) são resultado
de provocações feitas pelo Ministério Público.
No Provimento n°22/2021,a Corregedoria Geral de
Justiça regulamenta que, nos registros de óbitos por
Covid-19, deverá ficar registrado se o falecido deixa
filhos menores de 18 anos, com seus nomes, idades e
informação se há pai ou mãe sobrevivente. Caso não
exista, configurando a orfandade bilateral, o caso
deverá ser comunicado obrigatoriamente aos órgãos
de assistência social.
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Auxilio Cidadão de São José de Ribamar na
mira do Ministério Público por suspeita de
fraude (Ministério Público-MA)
Lançado nesta sexta-feira (18), o Auxílio Cidadão,
beneficio municipal que distribuirá R$ 120 reais por
mês a famílias carentes inscritas no Cadastro Único,
que não recebam Bolsa Família e tenham renda
familiar de R$ 0 a R$ 178, pode marcar a maior fraude
em beneficio da história de São José de Ribamar.
Sem nenhuma publicidade para a população em geral
saber, de como proceder para tentar conseguir o
benefício, áudios, prints de conversas e gravações de
vídeos que já foram entregues ao Ministério Público,
deve colaborar com as investigações que pode
encrencar o prefeito Dr. Julinho.
Em um dos vídeos, o próprio prefeito ribamarense
determina que a população procure cabos eleitorais
para realizar cadastro e conseguir o auxílio, que por
lei, deveria beneficiar apenas quem tem renda familiar
de até R$ 178 reais e que não receba o Bolsa família.
Nas redes sociais, ao ser perguntada por um
internauta de "Como saber se eu fui contemplado?" a
vereadora Luciana Launde, respondeu dizendo que
será "responsabilidade da prefeitura", saber quem foi
contemplado. Uma verdadeira insanidade.
Nos bairros ribamarenses, muitas pessoas entregaram
seus nomes a cabos eleitorais do prefeito com a
promessa de que receberão o cartão, tudo relatado ao
Ministério Público, que deverá pedir a lista completa
de todos os beneficiários para saber se a prefeitura
está cumprindo o que foi determinado na Lei aprovada
na Câmara, ou se as acusações de desvio para
beneficiar eleitores, procede.
Já no lançamento, o improviso e desorganização da
gestão gerou polêmica ao divulgarem uma senhora,
com condições financeiras avantajada, recebendo o
cartão que por lei, deverá ser entregue apenas a quem
está em condições de extrema pobreza.
O fato foi o bastante para gerar ainda mais
desconfiança sobre as suspeitas de fraude no
Programa.
Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.
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Ribamar: 'Auxilio Cidadão' sob suspeita de
fraude; áudios encaminhados ao MP devem
barrar suposto ilícito; ouça
Neto Cruz

Lançado na última sexta, 18, o Auxílio Cidadão,
beneficio municipal que distribuirá R$ 120 reais por
mês a famílias carentes inscritas no Cadastro Único,
que não recebam Bolsa Família e tenham renda
familiar de R$ 0 a R$ 178, pode marcar a maior fraude
em beneficio da história de São José de Ribamar.
Sem nenhuma publicidade - que é um dos pilares da
administração pública - para que a população em geral
tivesse conhecimento do serviço e de como proceder
para tentar conseguir o benefício, o blog do Neto Cruz
teve acesso a áudios, printscreens de conversas e
gravações de vídeos que já foram entregues ao
Ministério Público e que deve fazer parte do escopo
das investigações que pode enrolar, ainda mais, o exdiretor da Maternidade Benedito Leite.

informantes bem posicionados do blog , recebendo o
cartão que conventio est lex , deverá ser entregue
apenas a quem está em condições de extrema
pobreza.
O fato foi o bastante para gerar ainda mais
desconfiança sobre as suspeitas de fraude no
Programa.
Veja abaixo parte dos áudios que circulam em grupos
da cidade e que colocam em xeque o auxílio:
Site: https://netocruz.blog.br/2021/06/20/ribamar-auxiliocidadao-sob-suspeita-de-fraude-audios-encaminhadosao-mp-devem-barrar-suposto-ilicito-ouca/

Em um dos vídeos o próprio prefeito ribamarense
determina que a população procure cabos eleitorais
para realizar cadastro e conseguir o auxílio, que por
lei, deveria beneficiar apenas quem tem renda familiar
de até R$ 178 reais e que não receba o Bolsa família.
Nas redes sociais, ao ser indagada por um internauta
de "Como saber se eu fui contemplado?" , a vereadora
Dra. Luciana Massete respondeu dizendo que será
"responsabilidade da prefeitura" , saber quem foi
contemplado. A parlamentar mostra não saber qual
sua função no parlamento ribamarense ou já foi
abduzida pelo "canto da sereia".
Nos bairros da cidade balneária, muitas pessoas
entregaram seus nomes a cabos eleitorais de Dr.
Julinho (PL) com a promessa de que receberão o
cartão, tudo relatado ao Ministério Público, conforme
apurou o site. O órgão, que vela pela observância da
Constituição e das leis deverá solicitar, de ofício, a
lista completa de todos os beneficiários para saber se
a prefeitura está cumprindo o que foi determinado na
lei aprovada na Câmara. Ainda, se as acusações de
desvio para beneficiar eleitores procede.
Ab initio , o improviso e desorganização da gestão
gerou polêmica ao divulgarem uma senhora, com
condições financeiras avantajadas, de acordo com
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Promotor maranhense participa de sessão no
Senado sobre órfãos da Covid-19
O promotor de justiça Márcio Thadeu Silva Marques,
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Infância e
Juventude de São Luís, participará nesta sexta-feira,
18, às 10h, de uma reunião da Comissão Temporária
Covid-19 do Senado Federal. A comissão foi criada
para "no prazo de 120 dias, acompanhar as questões
de saúde pública relacionadas ao coronavírus (Covid19), inclusive a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas relacionadas a
essa pandemia".
A audiência pública discutirá a situação dos órfãos da
Covid-19 em situação de vulnerabilidade social. O
convite ao promotor de justiça parte de um
requerimento apresentado pela senadora Eliziane
Gama. No documento, a parlamentar aponta um
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
que afirmava que se a média diária de mortes
continuasse no patamar de 1.000, cerca de quatro
milhões de adultos e um milhão de crianças poderiam
ficar na pobreza. "Desde então, a média diária de
vítimas já ultrapassou três mil pessoas, alcançando
não apenas idosos, mas muitos pais e muitas mães
em idade laboral, legando um grande contingente de
crianças e adolescentes órfãos e cujas famílias não
têm condições de prover o seu sustento", observa.
Márcio Thadeu Marques é o titular de um
procedimento que vem acompanhando o tema e tem
atuado na busca de soluções para a demanda, em
parceria com o Centro de Apoio Operacional da
Infância e Juventude (CAOp-IJ) e outros integrantes
do Sistema de Garantia de Direitos.
ATUAÇÃO

A nota técnica n° 02/2021 da SES, no mesmo sentido,
orienta serviços hospitalares, públicos e privados, a
"preencher a ficha de composição social de pacientes
com Covid-19, contendo informações, como: nome e
idade dos filhos/ dependentes" e "registrar informações
acerca da existência parental e de seus respectivos
contatos telefônicos ou endereços, para que, em caso
de óbito sejam tomadas providências, cuidados e
proteção das crianças e adolescentes menores de 18
anos".
O segundo eixo de trabalho trata da segurança de
renda para os arranjos familiares ou para a rede social
de apoio que recebe esses órfãos. Sobre esse tema,
há iniciativas em tramitação no Congresso Nacional.
O Ministério Público do Maranhão também tem
atuado na adequação da rede de atendimento à
especificidade dessa geração de órfãos. Há uma
reunião permanente com os Conselhos Estaduais de
Direitos da Criança e do Adolescente, de Direitos
Humanos e da Assistência Social incentivando o
debate de resoluções que orientem as redes
municipais.
Por iniciativa da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, foi elaborada uma nota
técnica da Câmara Temática da Assistência Social do
Consórcio Nordeste de Governadores, com
indicadores de como adequar a política de
atendimento a essas novas necessidades.
Site: https://omaranhense.com/promotor-maranhenseparticipa-de-sessao-no-senado-sobre-orfaos-da-covid19/

Um dos eixos do trabalho vem sendo, justamente,
trazer o tema para discussão. Um provimento da
Corregedoria Geral da Justiça e uma nota técnica da
Secretaria de Estado da Saúde (SES) são resultado
de provocações feitas pelo Ministério Público.
No Provimento n°22/2021,a Corregedoria Geral de
Justiça regulamenta que, nos registros de óbitos por
Covid-19, deverá ficar registrado se o falecido deixa
filhos menores de 18 anos, com seus nomes, idades e
informação se há pai ou mãe sobrevivente. Caso não
exista, configurando a orfandade bilateral, o caso
deverá ser comunicado obrigatoriamente aos órgãos
de assistência social.
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Por risco à fauna, Comitê de Defesa
Ecológica pede que obra em manguezal seja
reavaliada
Ampliação de sistema de esgotamento estaria
afetando o ecossistema na região do Jaracati,
prejudicando a vida animal (Foto: Gilson Ferreira)
O Comitê de Defesa Ecológica da Ilha de São Luís
procurou o Jornal Pequeno para tornar público
algumas irregularidades na obra de implementação e
ampliação do sistema de esgotamento sanitário da
capital maranhense. Os serviços de engenharia são
feitos em uma área de manguezal , localizada na
comunidade Bacia do São Francisco, no Jacarati, e
vizinha ao bairro do São Francisco.
De acordo com o coordenador do Comitê, o veterinário
Renan Nascimento de Morais, há indícios de que os
trabalhos no canteiro de obras estejam colocando em
risco espécies de animais que têm o local como
habitat natural.
A implementação e ampliação do sistema de
esgotamento sanitário de São Luís é feita em uma
área de mangue, próximo à Avenida Ferreira Gullar.
Foi aberto no local uma estrada de terra, ainda em
2019; e todo o serviço de engenharia deveria ter sido
concluído até o dia 31 de outubro de 2020. A obra está
orçada em mais de R$ 9 milhões.
Os responsáveis pela obra são: Ministério das Cidades
e o governo do Maranhão, por meio da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema).
Renan Nascimento de Morais disse ter percebido a
ausência de estudo sobre a proteção da fauna local e
decidiu apelar à imprensa de São Luís, para que os
órgãos de fiscalização abram um processo para
reavaliação da obra.

espécies em extinção neste local. É necessário,
primeiro, um estudo ambiental. A preocupação é com
os macacos, jacarés e jiboias, que vivem neste
mangue. Eram para ter, pelo menos, 20 manilhas,
largas, que deveriam ser colocadas por debaixo dessa
'estrada de terra', oportunizando a circulação de
animais de um lado para o outro", destacou Renan
Nascimento.
ANIMAIS FUGINDO
O veterinário disse ainda que os animais silvestres
estão fugindo para a zona urbana. "Eu tenho
observado como o avanço da obra prejudica o
ecossistema. Eu já vi uma cobra jiboia de um metro e
meio saindo desta área. A mesma coisa foi com
camelões", frisou Renan.
O coordenador do Comitê disse que já buscou
informações do Poder Público sobre o aterramento do
manguezal, na comunidade Bacia do São Francisco,
mas não teve retorno. "Tanto o Ministério Público do
Maranhão (MP-MA), quanto a Secretaria Estadual do
Meio Ambiente (Sema-MA) estão 'amordaçados'. Não
fazem nada. Não fiscalizam. Isto é um absurdo",
declarou Renan Nascimento.
POSICIONAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO
O Jornal Pequeno pediu, via email, posicionamento do
governo do Estado a respeito das denúncias feitas
pelo veterinário Renan Nascimento de Morais. Por
meio da Secretaria Estadual de Comunicação
(Secom), foram as enviadas as seguintes respostas:

De acordo com Renan, a força dos maquinários vem
colocando em risco a fauna silvestre do sistema
manguezal. Para o coordenador do Comitê de Defesa
Ecológica da Ilha de São Luís, há a descaracterização
do ecossistema típico onde a fauna se reproduz.

"A Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (Caema) informa que possui autorização da
Superintendência do Patrimônio da União (SPU) para
uso da área e licença da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais (Sema) para supressão
vegetal, inexistindo, assim qualquer irregularidade na
obra.

Ativista ambiental da região, Renan alertou para a
necessidade de se preservar o habitat de animais que
sempre viveram no local. "Para que esta obra seja
feita, deveria existir uma pesquisa sobre possíveis

A Caema está construindo dois interceptores que farão
a coleta de todo o esgoto da região, destinando-o para
a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Jaracati.
A obra segue em andamento e as atividades no
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canteiro obedecem aos padrões de segurança e as
condições climáticas.
As autorizações estão assim registradas:
SPU - Autorização para Uso da Área: PORTARIA Nº
2.315, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 (DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO)
Sema - Licença de Instalação Nº 1078970/2021 Autorização para Supressão Vegetal Nº 0122/2020"
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/20/por-riscoa-fauna-comite-de-defesa-ecologica-pede-que-obra-emmanguezal-seja-reavaliada/
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Promotores de justiça são removidos para
novas comarcas - CONCEITO SOCIAL
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã desta sexta-feira, 18, em seu
gabinete, em São Luís, os promotores de justiça
Francisco Antonio Oliveira Milhomem e Igor Adriano
Trinta Marques, que foram removidos para atuar em
novas comarcas do Maranhão.
"Destaco o trabalho dos dois promotores e o
comprometimento com a carreira, a instituição e,
principalmente, com a população que busca e tem no
Ministério Público seu apoio", afirmou Nicolau.
Francisco Milhomem deixou a comarca de São João
dos Patos e é o novo titular de Dom Pedro. Já o
promotor de justiça Igor Trinta Marques saiu de
Mirinzal e assume a comarca de Cururupu. (CCOMMPMA)
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Organizações lançam nota pública sobre o
duplo homicídio em Junco do Maranhão
Em decorrência do duplo assassinato ocorrido na
sexta-feira (18), no povoado Vilela, em Junco do
Maranhão, 136 organizações de luta pelo direito dos
trabalhadores rurais, acesso à terra e direitos
humanos, bem como intelectuais da área, lançaram
nota pública se manifestando sobre o caso.
NOTA PÚBLICA As 136 organizações vêm a público
cobrar das autoridades uma efetiva investigação sobre
o duplo homicídio dos trabalhadores rurais Reginaldo
Alves Barros e Maria da Luz Benício de Sousa.

Não mediremos esforços para garantir que os direitos
dos povos camponeses do Maranhão sejam
respeitados.
Reiteramos nosso compromisso com a luta dos
Trabalhadores Rurais do Estado do Maranhão e
seguiremos denunciando, mobilizando e apoiando a
luta camponesa em nosso estado.

Ambos foram baleados durante uma emboscada,
crime ocorrido na manhã desta sexta-feira (18), no
Povoado Vilela/Gleba Campina, município de Junco do
Maranhão.
O filho de criação do casal, de apenas 2 anos de
idade, foi encontrado vivo, sobre o corpo da mãe,
banhado de sangue. Maria da Luz era dirigente
sindical, atuando como suplente do STTR de Junco do
Maranhão, sindicato filiado à Federação dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares do Maranhão - FETAEMA.
Este foi o quarto homicídio registrado no Povoado
Vilela desde 2019. Os dois anteriores seguem sem
resolução, gerando insegurança e medo entre os
moradores e moradoras da comunidade. Ressaltamos
que a região é palco de violentos conflitos agrários e
há mais de 10 anos, a comunidade Vilela/Gleba
Campina tem sido ameaçada de expulsão de suas
terras tradicionalmente ocupadas por um fazendeiro
local.
Um processo de regularização fundiária tramita no
ITERMA desde 2010, sem ter tido finalização. A
comunidade é composta por um total de 66 famílias
que ocupam uma área de aproximadamente 2.250
hectares de terra, onde desenvolvem atividades de
agricultura familiar, com o plantio de milho, feijão,
arroz, além da criação de animais.
As organizações signatárias exigem das autoridades
competentes do Estado do Maranhão agilidade nas
investigações e reforçam que acompanharão os
desdobramentos do inquérito policial.
Consideramos que acesso à terra é um direito de
todos e todas.
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Por risco à fauna, Comitê de Defesa
Ecológica pede que obra em manguezal seja
reavaliada
O Comitê de Defesa Ecológica da Ilha de São Luís
procurou o Jornal Pequeno para tornar público
algumas irregularidades na obra de implementação e
ampliação do sistema de esgotamento sanitário da
capital maranhense. Os serviços de engenharia são
feitos em uma área de manguezal, localizada na
comunidade Bacia do São Francisco, no Jacarati, e
vizinha ao bairro do São Francisco. De acordo com o
coordenador do Comitê, o veterinário Renan
Nascimento de Morais, há indícios de que os trabalhos
no canteiro de obras estejam colocando em risco
espécies de animais que têm o local como habitat
natural.
A implementação e ampliação do sistema de
esgotamento sanitário de São Luís é feita em uma
área de mangue, próximo à Avenida Ferreira Gullar.
Foi aberto no local uma estrada de terra, ainda em
2019; e todo o serviço de engenharia deveria ter sido
concluído até o dia 31 de outubro de 2020. A obra está
orçada em mais de R$ 9 milhões.
Os responsáveis pela obra são: Ministério das Cidades
e o governo do Maranhão, por meio da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema).
Renan Nascimento de Morais disse ter percebido a
ausência de estudo sobre a proteção da fauna local e
decidiu apelar à imprensa de São Luís, para que os
órgãos de fiscalização abram um processo para
reavaliação da obra. De acordo com Renan, a força
dos maquinários vem colocando em risco a fauna
silvestre do sistema manguezal.
Para o coordenador do Comitê de Defesa Ecológica
da Ilha de São Luís, há a descaracterização do
ecossistema típico onde a fauna se reproduz. Ativista
ambiental da região, Renan alertou para a
necessidade de se preservar o habitat de animais que
sempre viveram no local.
"Para que esta obra seja feita, deveria existir uma
pesquisa sobre possíveis espécies em extinção neste
local. É necessário, primeiro, um estudo ambiental. A
preocupação é com os macacos, jacarés e jiboias, que
vivem neste mangue.

Eram para ter, pelo menos, 20 manilhas, largas, que
deveriam ser colocadas por debaixo dessa 'estrada de
terra', oportunizando a circulação de animais de um
lado para o outro", destacou Renan Nascimento.
ANIMAIS FUGINDO O veterinário disse ainda que os
animais silvestres estão fugindo para a zona urbana.
"Eu tenho observado como o avanço da obra prejudica
o ecossistema. Eu já vi uma cobra jiboia de um metro
e meio saindo desta área. A mesma coisa foi com
camelões", frisou Renan.
O coordenador do Comitê disse que já buscou
informações do Poder Público sobre o aterramento do
manguezal, na comunidade Bacia do São Francisco,
mas não teve retorno.
"Tanto o Ministério Público do Maranhão (MP-MA),
quanto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(Sema-MA) estão 'amordaçados'. Não fazem nada.
Não fiscalizam. Isto é um absurdo", declarou Renan
Nascimento.
POSICIONAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO
O Jornal Pequeno pediu, via email, posicionamento do
governo do Estado a respeito das denúncias feitas
pelo veterinário Renan Nascimento de Morais. Por
meio da Secretaria Estadual de Comunicação
(Secom), foram as enviadas as seguintes respostas.
"A Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (Caema) informa que possui autorização da
Superintendência do Patrimônio da União (SPU) para
uso da área e licença da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais (Sema) para supressão
vegetal, inexistindo, assim qualquer irregularidade na
obra.
A Caema está construindo dois interceptores que farão
a coleta de todo o esgoto da região, destinando-o para
a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Jaracati.
A obra segue em andamento e as atividades no
canteiro obedecem aos padrões de segurança e as
condições climáticas.
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As autorizações estão assim registradas: SPU Autorização para Uso da Área: PORTARIA Nº 2.315,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 (DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO) Sema - Licença de Instalação Nº
1078970/2021 - Autorização para Supressão Vegetal
Nº 0122/2020"
Iema faz visitas técnicas a Unidades Plenas em Axixá,
Bacabeira e Ribamar
A equipe da reitoria do Instituto de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão (Iema) visitou as Unidades
Plenas de Axixá, Bacabeira e São José de Ribamar,
nos dias 15, 16 e 17 de junho.
O objetivo das visitas é conhecer e vistoriar as
instalações, além de estreitar o contato com gestores
e professores.
Na pauta, a discussão sobre condições do ambiente
físico e medidas protocolares referentes a volta de
aulas presenciais no próximo semestre.
Esse trabalho tem sido desenvolvido pela Diretoria de
Planejamento (Diplan) e assessoria de Planejamento,
Administração e Gestão e também com os gestores de
cada unidade.
A vistoria é executada por um arquiteto que elabora
relatórios sobre as condições dos prédios das
unidades. Os gestores administrativos têm a
oportunidade de apresentar e discutir problemas
relativos à infraestrutura. O levantamento será
apresentado à Diretoria de Planejamento para que
sejam viabilizados.
O reitor do Iema, Alex Oliveira se prepara para visitar
novas unidades na próxima semana.
"Nós estamos providenciando várias visitas técnicas
às escolas para monitorar as condições e providenciar
as medidas necessárias para o retorno escolar em
agosto. Na próxima semana estaremos em novas
unidades dando continuidade a esse processo de
levantamento. Nosso objetivo é desenvolver um
monitoramento mais sistemático de toda a
manutenção e administração escolar e assim, diminuir
a velocidade entre as demandas e o atendimento de
cada uma das unidades", disse.
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