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PERGENTINO HOLANDA

A Associação do Ministério Público do Maranhão
(AMPEM), que celebrou seu cinquentenário no início
deste ano, lançará em parceria com a Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), o livro "Passado,
Presente e Futuro do Ministério Público Brasileiro",
com artigos inéditos sobre a atuação do MP na
sociedade. O presidente da instituição, o promotor de
justiça Gilberto Camara França Júnior, enfatizou que
a produção da obra foi um trabalho árduo que restaura
a importância do serviço prestado pelo MP ao longo
dos anos.

AMPEM lança livro...2 Tem mais: na sequência, será
realizado um painel sobre temas relacionados à
atuação do Ministério Público em suas diversas
áreas, com os seguintes convidados: o professor
doutor Sérgio Felgueiras, do Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI -
Lisboa), o professor doutor Alfonso Galán Muñoz, da
Universidade Pablo de Olavide, da Espanha e o
professor doutor Roberto Veloso, da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA).
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Consulta pública para estabelecer prioridades
do MPMA continua aberta
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A população maranhense ainda pode participar da
consulta pública para ajudar a definir as prioridades da
atuação do Ministério Público do Maranhão.
Continuam disponíveis os formulários da etapa de
diagnóstico do planejamento estratégico do MPMA
para o período de 2021 a 2029. Os formulários estão
disponíveis tanto para o público interno quanto para o
externo e são uma oportunidade para que a sociedade
maranhense ajude a construir as metas de atuação da
instituição para a próxima década.

A participação da população maranhense e dos
membros e servidores do MPMA acontece por meio
d o  s i t e  d a  i n s t i t u i ç ã o ,  n o  l i n k
planejamento.mpma.mp.br, e do aplicativo MP
Cidadão. Estão sendo disponibi l izados dois
questionários diferentes, um para o público interno e
outro para o público externo. Neles, é possível
encontrar questões a respeito das diferentes áreas em
que a instituição atua. Na consulta pública, os
participantes podem apontar quais devem ser as
prioridades de atuação dentro de cada área, como a
de direitos do consumidor, infância e juventude e
combate à corrupção, entre outras.

"Nosso trabalho tem como destinatário o povo do
Maranhão. E queremos saber o que o nosso povo
pensa do serviço que estamos oferecendo e,
principalmente, nos diga por quais caminhos
deveremos seguir. Essa é mais uma forma de nos
aproximarmos da população", avalia o procurador-
geral de justiça, Eduardo Nicolau.

O Ministério Público do Maranhão quer ouvir você!
Participe da consulta pública disponível no site
mpma.mp.br e no aplicativo MPMA Cidadão e ajude a
definir as demandas prioritárias do Ministério Público
do Maranhão.

A c e s s e  o  P l a n e j a m e n t o  E s t r a t é g i c o  e m
h t t p s : / / p l a n e j a m e n t o . m p m a . m p . b r /

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/309/202

10623.pdf
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Defensoria Pública e MPMA resgatam idosa
em grave situação de vulnerabilidade
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A Defensoria Pública do Estado (DPE/MA), por meio
da atuação do Centro Integrado de Atenção e
Prevenção à Violência contra o Idoso (Ciapvi), a
Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de São Luís
e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso,
resgataram a idosa B.C., de 87 anos, que vivia em
grave situação de vulnerabilidade. A idosa morava
com o filho R.S.R., que era seu cuidador, porém,
segundo vizinhos, ele possui severos transtornos
mentais.

Após denúncias de pessoas próximas, foi iniciado um
monitoramento da situação por equipe técnica do
Ciapvi, o que ensejou tentativas frustradas de ver a
senhora. Então, algumas entidades que compõem a
rede de proteção da pessoa idosa concordaram sobre
a necessidade de uma incursão mais incisiva ao local
para averiguar a queixa.

Nesta terça-feira (22), na residência em questão, após
diálogo com o filho, a coordenadora do Ciapvi, Isabel
Lopizic, e o promotor de Justiça José Augusto
Cutrim articularam a retirada da idosa do cômodo. Ela
demonstrava desorientação mental e convivia em um
q u a r t o  s e m  i l u m i n a ç ã o ,  c o m  i n ú m e r o s
eletrodomésticos e móveis quebrados, além de
material de natureza diversa, transformando o local em
um verdadeiro lixão.

"A idosa estava deitada numa rede e durante as
conversas constatamos que os cuidados com ela eram
raros e inexpressivos para a idade e o ambiente.
Apesar das negativas do filho, percebemos que ela
necessitaria de cuidados médicos especializados e um
acolhimento em uma casa de saúde imediatamente.
Não somente dela, mas também de cuidados para o
filho", informou Isabel Lopizic, lembrando que este
fato, infelizmente, não é um caso isolado.

De acordo com dados do Ciapvi, nos primeiros quatro
meses de 2021, foram registrados quase 300 casos de
violência contra a pessoa idosa.

Os principais registros foram de negligência, violência
psicológica e abuso financeiro.

A instituição, inclusive, realizou recentemente
palestras de sensibilização da sociedade sobre a
problemática, na Campanha de Conscientização da
Violência contra a Pessoa Idosa deste ano, que teve o

tema "Idoso empoderado diz NÃO à violência".

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/309/202

10623.pdf
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Vice-governador Carlos Brandão participa
de inauguração de Promotorias de Justiça
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Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

Nesta quarta-feira (23), o vice-governador do
Maranhão estará em Araioses para inauguração da
sede das Promotorias de Justiça, órgãos vinculados
ao Ministério Público do Maranhão.

Fonte: Agência de Notícias do Maranhão

© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.

Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/agencia-de-

noticias-do-maranhao/vice-governador-carlos-brandao-

participa-de-inauguracao-de-promotorias-de-justica/
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Idosa é resgatada em grave situação de
vulnerabilidade na cidade de São Luís
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Resgate da idosa foi realizado por representantes da
DPE e do Ministério Público (Foto: DIvulgação)

A Defensoria Pública do Estado (DPE/MA) resgatou
uma idosa de 87 anos, que vivia em grave situação de
vulnerabilidade , em São Luís . A ação ocorreu por
meio da atuação do Centro Integrado de Atenção e
Prevenção à Violência contra o Idoso (Ciapvi), a
Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de São Luís
e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

A idosa morava com um filho, que era seu cuidador,
porém, segundo vizinhos, ele possui severos
transtornos mentais. Após denúncias de pessoas
próximas, foi iniciado um monitoramento da situação
por equipe técnica do Ciapvi, o que ensejou tentativas
frustradas de ver a senhora. Então, algumas entidades
que compõem a rede de proteção da pessoa idosa
concordaram sobre a necessidade de uma incursão
mais incisiva ao local para averiguar a queixa.

Nessa terça-feira (22), na residência em questão, após
diálogo com o filho, a coordenadora do Ciapvi, Isabel
Lopizic, e o promotor de Justiça José Augusto
Cutrim articularam a retirada da idosa do cômodo. Ela
demonstrava desorientação mental e convivia em um
q u a r t o  s e m  i l u m i n a ç ã o ,  c o m  i n ú m e r o s
eletrodomésticos e móveis quebrados, além de
material de natureza diversa, transformando o local em
um verdadeiro lixão.

"A idosa estava deitada numa rede e durante as
conversas constatamos que os cuidados com ela eram
raros e inexpressivos para a idade e o ambiente.
Apesar das negativas do filho, percebemos que ela
necessitaria de cuidados médicos especializados e um
acolhimento em uma casa de saúde imediatamente.
Não somente dela, mas também de cuidados para o
filho", informou Isabel Lopizic, lembrando que este
fato, infelizmente, não é um caso isolado.

De acordo com dados do Ciapvi, nos primeiros quatro
meses de 2021, foram registrados quase 300 casos de
violência contra a pessoa idosa. Os principais registros
foram de negligência, violência psicológica e abuso
financeiro.

A instituição, inclusive, realizou recentemente
palestras de sensibilização da sociedade sobre a
problemática, na Campanha de Conscientização da

Violência contra a Pessoa Idosa deste ano, que teve o
tema "Idoso empoderado diz NÃO à violência".

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/23/idosa-e-

resgatada-em-grave-situacao-de-vulnerabilidade-na-

cidade-de-sao-luis/
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Defensoria Pública e MPMA resgatam idosa
em grave situação de vulnerabilidade
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A Defensoria Pública do Estado (DPE/MA), por meio
da atuação do Centro Integrado de Atenção e
Prevenção à Violência contra o Idoso (Ciapvi), a
Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de São Luís
e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso,
resgataram uma idosa de 87 anos, que vivia em grave
situação de vulnerabilidade. A idosa morava com um
filho, que era seu cuidador, porém, segundo vizinhos,
ele possui severos transtornos mentais.

Após denúncias de pessoas próximas, foi iniciado um
monitoramento da situação por equipe técnica do
Ciapvi, o que ensejou tentativas frustradas de ver a
senhora. Então, algumas entidades que compõem a
rede de proteção da pessoa idosa concordaram sobre
a necessidade de uma incursão mais incisiva ao local
para averiguar a queixa.

Nessa terça-feira (22), na residência em questão, após
diálogo com o filho, a coordenadora do Ciapvi, Isabel
Lopizic, e o promotor de Justiça José Augusto
Cutrim articularam a retirada da idosa do cômodo. Ela
demonstrava desorientação mental e convivia em um
q u a r t o  s e m  i l u m i n a ç ã o ,  c o m  i n ú m e r o s
eletrodomésticos e móveis quebrados, além de
material de natureza diversa, transformando o local em
um verdadeiro lixão.

"A idosa estava deitada numa rede e durante as
conversas constatamos que os cuidados com ela eram
raros e inexpressivos para a idade e o ambiente.
Apesar das negativas do filho, percebemos que ela
necessitaria de cuidados médicos especializados e um
acolhimento em uma casa de saúde imediatamente.
Não somente dela, mas também de cuidados para o
filho", informou Isabel Lopizic, lembrando que este
fato, infelizmente, não é um caso isolado.

De acordo com dados do Ciapvi, nos primeiros quatro
meses de 2021, foram registrados quase 300 casos de
violência contra a pessoa idosa. Os principais registros
foram de negligência, violência psicológica e abuso
f inanceiro.  A inst i tu ição,  inc lus ive,  real izou
recentemente palestras de sensibi l ização da
sociedade sobre a problemática, na Campanha de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa
deste ano, que teve o tema "Idoso empoderado diz
NÃO à violência".
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Policiais que participaram da morte de jovem
maranhense que fez post sobre Lázaro não

serão afastados
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Da Redação

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do
Maranhão (SSP-MA) informou que não vai afastar os
policiais civis que participaram da ação que resultou
na morte do jovem Hamilton Cesar Bandeira, ocorrido
nessa sexta-feira (18), em Presidente Dutra.

O secretário de Segurança Pública do Maranhão,
Jef ferson Porte la,  declarou que os agentes
continuarão trabalhando normalmente no município
até a conclusão do inquérito policial e que as
investigações demonstrarão se houve assassinato ou
não. Em caso afirmativo, os responsáveis responderão
dentro das normas legais.

Leia também: Jovem enaltece Lázaro, reage a
abordagem policial e é morto

Hamilton foi morto por policiais civis após fazer uma
postagem desejando "boa sorte" ao homicida, Lázaro
Barbosa, que está sendo procurado pela polícia em
Goiás. A família afirma que a publicação seria fruto de
problemas mentais que o jovem sofria desde a
infância. O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
disse que vai pedir a exumação do corpo de Hamilton.

Em um primeiro momento, por meio de nota, a polícia
afirmou que uma equipe havia saído para atender uma
ocorrência de ameaça e apologia ao crime e que ao
chegar à residência do jovem, os policiais foram
ameaçados por ele com uma faca. Os familiares
negam a versão e disseram que Hamilton não estava
armado.

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi aberto
para apurar a morte do jovem, e o Ministério Público
do Maranhão e a Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) acompanham o caso.

Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/06/policiais-

que-participaram-da-morte-de-jovem-maranhense-que-

fez-post-sobre-lazaro-nao-serao-afastados/
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Secretário deixa de afastar policiais que
mataram jovem com transtornos mentais que

fez post sobre Lázaro no MA
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Luana Fontenele

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do
Maranhão (SSP-MA) decidiu não afastar os policiais
que participaram da morte do jovem Hamilton Cesar
Lima Bandeira, de 23 anos, ocorrido na última sexta-
feira (18/06) em Presidente Dutra, município a 347 km
de São Luís.

Em entrevista, Jefferson Portela, secretário estadual
de Segurança Pública, afirmou que os agentes vão
continuar trabalhando normalmente no município até a
conclusão do inquérito policial. O secretário diz "que
não há elementos que afirmem que Hamilton foi
assassinado pelos PMs".

Hamilton Cesar foi morto por agentes da Polícia Civil
após fazer uma postagem nas redes sociais desejando
'boa sorte' a Lázaro Barbosa, assassino procurado há
14 dias em Goiás. A família afirma que o jovem sofria
de transtornos mentais e que a postagem, foi fruto do
problema de saúde.

"Não há elemento para dizer isso, o que foi dito
anteriormente. O assassinato tecnicamente isso não
está demonstrado. Isso será demonstrado dentro do
inquérito policial se houve ou não. Se houve, eles
responderão dentro das normas legais. Se não houve,
terão os permissíveis de lei para o ato que praticaram.
Isto é definido dentro do inquérito policial, não há um
juízo que mostre antecipadamente que eles
cometeram crimes e que sejam afastados das suas
atividades", disse Portela.

Na primeira versão, divulgada pela Polícia Civil em
nota, a delegacia de Presidente Dutra diz que recebeu
uma denúncia que Hamilton havia feito postagens com
apologia à violência. Em uma delas, ele exaltou o
criminoso Lázaro Barbosa, que está sendo procurado
por policiais em Goiás e no Distrito Federal.

Os policiais teriam ido prender Hamilton devido as
postagens que estimulavam a violência e por isso, não
precisariam de uma ordem judicial de prisão.
Hamilton teria tentado atacar os investigadores com
uma faca.

O secretár io  também mudou a versão d i ta
anteriormente pela Polícia Civil em relação as
circunstâncias do crime. Segundo Jefferson Portela, os
policiais foram ao local apenas entregar uma intimação
a Hamilton.

Na primeira versão dada, em nota pela polícia, a
corporação afirmou que o caso necessitava de uma
prisão em flagrante, pelo delito de apologia ao crime.

"Eles se deslocaram para levar uma intimação e o
policial que chegou e pediu para entrar com a
intimação na mão, estava ali para deixar a intimação.
Quando segundo as informações iniciais, que deverão
ser formalizadas dentro do inquérito mas foram
perguntadas sobre isto, é que após a tentativa de
entrega da intimação, o cidadão teria saído correndo
de dentro do quarto com uma faca. E os policiais que
estavam de fora, efetuaram os disparos na perna e
outro no estômago", afirmou Portela.

Família nega versão

A família de Hamilton Cesar nega que o jovem tenha
ameaçado os policiais com uma faca. No momento da
ação, ele estava sozinho com o avô, de 99 anos, que
presenciou o crime e contou outra versão sobre o
caso.

Segundo o idoso, os policiais chegaram na residência
da família em busca de Hamilton. Após ele ter
confirmado que o jovem estava em casa, os policiais
entraram na casa e deram três disparos.

"Eles foram entrando aqui e eu vim de lá para cá e
quando cheguei. [perguntou] 'O que é?' Ai eles
disseram: tem alguém aqui? E eu disse 'tem, eu e meu
filho'. E quando eu disse assim, o menino [Hamilton]
pulou da cama e puxou essa cortina aqui. Apontou só
o peito dele com a cabeça. Ai ele [policial civil] foi
dizendo assim: 'é esse aqui mesmo' e atirou nele. E
ele caiu bem aqui nos meus pés. Ele só fez dizer 'Oh,
papai ", disse o idoso.

Exumação do corpo

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) vai
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pedir a exumação do corpo de Hamilton César. O
corpo dele foi enterrado sem passar por necropsia no
Instituto Médico Legal (IML), como é recomendado em
casos de intervenção policial. Por isso, não há laudos
sobre os disparos que atingiram o rapaz.

De acordo com o MP, dos três disparos foram feitos
pelos policiais civis, dois deles atingiram o rapaz. Só o
laudo pode dizer onde foram os tiros. Nesta terça-feira
(22), somente quatro dias após a ação policial que
vitimou o jovem, a polícia fez uma perícia na casa da
família, em Presidente Dutra.

O MP informou que as investigações do caso vão ficar
a cargo da Polícia Civil e que o órgão vai apenas
sugerir procedimentos que acharem necessários.

Equipes do equipe do Departamento de Homicídios e
da Superintendência Estadual de Combate à
Corrupção foram enviadas ao local do crime para
acompanhar o caso. A Comissão de Diretos Humanos
e da Pessoa com Deficiência da OAB-MA também
acompanha o caso.

Fonte: G1

Site:

https://www.oitomeia.com.br/noticias/2021/06/23/secretar
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Maranhão ocupa 5º lugar em 2020 em
registro de exploração em trabalho infantil

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - FALA MARANHÃO. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-08.25.05-08.28.48-1624451552.mp4
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Gestores tem 15 dias para atualizarem ao
TCE para explicar o uso das verbas públicas

para para controle da covid
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - FALA MARANHÃO. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-08.05.38-08.08.17-1624451098.mp4
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Homem é preso por homicídio qualificado
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.45.50-07.47.05-1624450584.mp4

6

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.45.50-07.47.05-1624450584.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.45.50-07.47.05-1624450584.mp4


Homens são linchados pela população da
Cidade Operária

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.38.39-07.39.42-1624450541.mp4
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Suspeitos são presos por assassinar homem
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.29.42-07.32.19-1624450439.mp4
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Homem é morto na cidade Santa Rita
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.20.56-07.24.43-1624450278.mp4
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http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.20.56-07.24.43-1624450278.mp4
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Homem é preso por estupro de criança de 6
anos

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.08.07-07.13.18-1624449963.mp4
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http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.08.07-07.13.18-1624449963.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.08.07-07.13.18-1624449963.mp4


Polícia aprende principal suspeito de
homicídio

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.01.36-07.04.22-1624449878.mp4
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http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.01.36-07.04.22-1624449878.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.01.36-07.04.22-1624449878.mp4


Motorista de aplicativo é assaltado e sofre
sequestro relâmpago

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-06.58.25-07.01.36-1624449815.mp4

12
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http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/23/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-06.58.25-07.01.36-1624449815.mp4


Portela decide não afastar PMs envolvidos
na morte de jovem em Presidente Dutra

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 23 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Do G1,MA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do
Maranhão (SSP-MA), gerida pelo delegado Jefferson
Portela, decidiu não afastar os pol iciais que
participaram da morte do jovem Hamilton Cesar Lima
Bandeira, de 23 anos, ocorrido na última sexta-feira
(18) em Presidente Dutra.

Em entrevista, Portela afirmou que os agentes vão
continuar trabalhando normalmente no município até a
conclusão do inquérito policial. O secretário diz que
não há elementos que afirmem que Hamilton foi
assassinado pelos PMs.

Hamilton Cesar foi morto por agentes da Polícia Civil
após fazer uma postagem nas redes sociais desejando
'boa sorte' a Lázaro Barbosa, assassino procurado há
14 dias em Goiás. A família afirma que o jovem sofria
de transtornos mentais e que a postagem, foi fruto do
problema de saúde.

"Não há elemento para dizer isso, o que foi dito
anteriormente em matéria veiculada pela manhã, o
assass ina to .  Tecn icamente  i sso  não  es tá
demonstrado. Isso será demonstrado dentro do
inquérito policial se houve assassinato ou não. Se
houve, eles responderão dentro das normas legais, se
não houve terão os permissíveis de lei para o ato que
praticaram. Isto é definido dentro do inquérito policial,
não há um juízo que mostre antecipadamente que eles
cometeram crimes e que sejam afastados das suas
atividades. E isso será demonstrado no relatório de
conclusão do inquérito policial que apura exatamente
este fato em relação a esse rapaz que foi morto", disse
Portela.

O secretár io  também mudou a versão d i ta
anteriormente pela Polícia Civil em relação as
circunstâncias do crime. Segundo Jefferson Portela, os
policiais foram ao local apenas entregar uma intimação
a Hamilton.

Na primeira versão dada, em nota pela polícia, a
corporação afirmou que o caso necessitava de uma
prisão em flagrante, pelo delito de apologia ao crime.

"Eles se deslocaram para levar uma intimação e o
policial que chegou e pediu para entrar com a
intimação na mão, estava ali para deixar a intimação.

Quando segundo as informações iniciais, que deverão
ser formalizadas dentro do inquérito mas foram
perguntadas sobre isto, é que após a tentativa de
entrega da intimação, o cidadão teria saído correndo
de dentro do quarto com uma faca. E os policiais que
estavam de fora, efetuaram os disparos na perna e
outro no estômago", afirmou Portela.

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

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/06/portela-

decide-nao-afastar-pms-envolvidos-na-morte-de-jovem-

no-interior-do-maranhao/
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SSP-MA não vai afastar policiais que
participaram de ação que matou jovem que

desejou boa sorte a Lázaro
 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 23 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

PRESIDENTE DUTRA - O secretário de Segurança
Pública do Maranhão, Jefferson Portela, informou que
os policiais civis que participaram de ação que resultou
na morte de Hamilton Cesar Bandeira não serão
afastados. Ele também disse que os policiais foram ao
local para entregar uma intimação.

Não há elemento para dizer isso, o que foi dito
anteriormente em matéria veiculada pela manhã, o
assass ina to .  Tecn icamente  i sso  não  es tá
demonstrado. Isso será demonstrado dentro do
inquérito policial se houve assassinato ou não. Se
houve, eles responderão dentro das normas legais, se
não houve terão os permissíveis de lei para o ato que
praticaram", disse Portela.

A primeira versão da Polícia Civil do Maranhão
alegava que havia necessidade de uma prisão em
flagrante. As informações são da TV Mirante .

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) disse
que vai pedir a exumação do corpo do jovem.

Hamilton Cesar, que tinha transtornos mentais, fez
uma postagem desejando boa sorte ao Lázaro
Barbosa , o homicida nacionalmente conhecido como
"serial killer do DF , que está sendo procurado em
Goiás.

Inicialmente, uma nota divulgada pela Polícia Civil do
Maranhão afirmava que a equipe havia saído para
atender a uma ocorrência de ameaça e apologia ao
crime. A nota dizia que "os policiais foram ameaçados
pelo suspeito que estava de posse de uma arma
branca (faca)" (Leia, ao fim da matéria, a nota da
Polícia Civil).

O delegado de Presidente Dutra, César Ferro, disse
que o jovem ameaçou os policiais com uma faca. Já a
família contesta essa versão.

Os parentes do jovem disseram ao Imirante.com que
Hamilton não estava armado no momento da ação
policial.

O pai de Hamilton, Antônio Bandeira, disse à
reportagem do Portal que o filho tinha chegado de um

campo, almoçou e se deitou e, em seguida,
apareceram os pol iciais.

"Não tinha maior sentido do mundo deles chegar lá
assassinando ele. E ele não usava ferramenta
nenhuma. A polícia não falou nada, quando chegou lá
foi metendo bala, que quase matou um idoso de quase
100 anos", relatou.

O pai contou ainda como era o filho no dia a dia com a
comunidade. "Ele tinha acabado de chegar do
campinho com as crianças que andavam mais ele. Ele
não fazia um pingo de medo em sociedade alguma.
Ele era meninão. Tinha 23 anos, mas o sentido era de
criança", relatou Antônio.

Segundo os parentes, o que Hamilton postava era
fruto dos transtornos mentais que sofria desde criança.
Além disso, o pai disse que o jovem não estava
armado no momento dos disparos dos policiais. O avô
de Hamilton, de 99 anos, presenciou o caso e também
contesta a versão policial.

Um inquérito foi aberto para apurar a morte de
Hamilton, e o Ministério Público do Maranhão e a
Secretar ia de Estado de Direitos Humanos
(SEDIHPOP) estão acompanhando o caso.

Leia na íntegra a nota da Polícia Civil:

"A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informa que na
última sexta-feira (18), após denúncias de moradores,
atendeu a uma ocorrência de ameaça e apologia ao
crime em uma residência no povoado de Calumbi.

Quando chegaram ao local, os policiais foram
ameaçados pelo suspeito que estava de posse de uma
arma branca (faca). Para conter a situação, os agentes
atiraram e um dos disparos atingiu ao rapaz, que foi
socorrido pelos policiais, levado ao hospital com vida,
mas acabou vindo a óbito.

A Polícia Civil do Maranhão lamenta profundamente o
fato e se solidariza com a família. Pontua, ainda, que
um inquérito policial foi instaurado para apurar as
circunstâncias da ocorrência.
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Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso."

Site: https://imirante.com/presidente-

dutra/noticias/2021/06/23/ssp-ma-nao-vai-afastar-

policiais-que-participaram-de-acao-que-matou-jovem-

que-desejou-boa-sorte-a-lazaro.shtml
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SSP decide não afastar policiais que
participaram da morte de jovem com

transtornos mentais que fez post sobre
Lázaro no MA

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Qua, 23 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Alex Barbosa, TV Mirante - São Luís, MA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do
Maranhão (SSP-MA) decidiu não afastar os policiais
que participaram da morte do jovem Hamilton Cesar
Lima Bandeira, de 23 anos, ocorrido na última sexta-
feira (18) em Presidente Dutra, município a 347 km de
São Luís.

Em entrevista ao JM2, Jefferson Portela, secretário
estadual de Segurança Pública, afirmou que os
agentes vão continuar trabalhando normalmente no
município até a conclusão do inquérito policial. O
secretário diz que não há elementos que afirmem que
Hamilton foi assassinado pelos PMs.

Hamilton Cesar foi morto por agentes da Polícia Civil
após fazer uma postagem nas redes sociais desejando
boa sorte a Lázaro Barbosa, assassino procurado há
14 dias em Goiás. A família afirma que o jovem sofria
de transtornos mentais e que a postagem, foi fruto do
problema de saúde.

Não há elemento para dizer isso, o que foi dito
anteriormente em matéria veiculada pela manhã, o
assass ina to .  Tecn icamente  i sso  não  es tá
demonstrado. Isso será demonstrado dentro do
inquérito policial se houve assassinato ou não. Se
houve, eles responderão dentro das normas legais, se
não houve terão os permissíveis de lei para o ato que
praticaram. Isto é definido dentro do inquérito policial,
não há um juízo que mostre antecipadamente que eles
cometeram crimes e que sejam afastados das suas
atividades. E isso será demonstrado no relatório de
conclusão do inquérito policial que apura exatamente
este fato em relação a esse rapaz que foi morto , disse
Portela.

O secretár io  também mudou a versão d i ta
anteriormente pela Polícia Civil em relação as
circunstâncias do crime. Segundo Jefferson Portela, os
policiais foram ao local apenas entregar uma intimação
a Hamilton.

Na primeira versão dada, em nota pela polícia, a
corporação afirmou que o caso necessitava de uma
prisão em flagrante, pelo delito de apologia ao crime.

Eles se deslocaram para levar uma intimação e o
policial que chegou e pediu para entrar com a
intimação na mão, estava ali para deixar a intimação.
Quando segundo as informações iniciais, que deverão
ser formalizadas dentro do inquérito mas foram
perguntadas sobre isto, é que após a tentativa de
entrega da intimação, o cidadão teria saído correndo
de dentro do quarto com uma faca. E os policiais que
estavam de fora, efetuaram os disparos na perna e
outro no estômago , afirmou Portela.

A família de Hamilton Cesar nega que o jovem tenha
ameaçado os policiais com uma faca. No momento da
ação, ele estava sozinho com o avô, de 99 anos, que
presenciou o crime e contou outra versão sobre o
caso.

Segundo o idoso, os policiais chegaram na residência
da família em busca de Hamilton. Após ele ter
confirmado que o jovem estava em casa, os policiais
entraram na casa e deram três disparos.

Na primeira versão, divulgada pela Polícia Civil em
nota, a delegacia de Presidente Dutra diz que recebeu
uma denúncia que Hamilton havia feito postagens com
apologia à violência. Em uma delas, ele exaltou o
criminoso Lázaro Barbosa, que está sendo procurado
por policiais em Goiás e no Distrito Federal.

Os policiais teriam ido prender Hamilton devido as
postagens que estimulavam a violência e por isso, não
precisariam de uma ordem judicial de prisão. Hamilton
teria tentado atacar os investigadores com uma faca.

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) vai
pedir a exumação do corpo de Hamilton César. O
corpo dele foi enterrado sem passar por necropsia no
Instituto Médico Legal (IML), como é recomendado em
casos de intervenção policial. Por isso, não há laudos
sobre os disparos que atingiram o rapaz.
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De acordo com o MP, dos três disparos foram feitos
pelos policiais civis, dois deles atingiram o rapaz. Só o
laudo pode dizer onde foram os tiros. Nesta terça-feira
(22), somente quatro dias após a ação policial que
vitimou o jovem, a polícia fez uma perícia na casa da
família, em Presidente Dutra.

O MP informou que as investigações do caso vão ficar
a cargo da Polícia Civil e que o órgão vai apenas
sugerir procedimentos que acharem necessários.

Equipes do equipe do Departamento de Homicídios e
da Superintendência Estadual de Combate à
Corrupção foram enviadas ao local do crime para
acompanhar o caso. A Comissão de Diretos Humanos
e da Pessoa com Deficiência da OAB-MA também
acompanha o caso.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/06/23/ss

p-decide-nao-afastar-policiais-que-participaram-da-

morte-de-jovem-com-transtornos-mentais-que-fez-post-

sobre-lazaro-no-ma.ghtml
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