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Imbróglio dos respiradores - ESTADO
MAIOR
ESTADO MAIOR

Alckmin, em São Paulo.

Opedido de suspeição feita pela defesa do secretário
de Saúde, Carlos Lula, em relação à auditora estadual
(TCE) Aline Vieira Garreto foi considerado "um
descalabro sem tamanho, que não merece nenhuma
consideração", pelo chefe da Secretaria de
Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCE-MA), Fábio Alex.

Também será anunciada a pré-candidatura do
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deixa o
DEM para se filiar ao PSD, para disputar a Presidência
da República.

Este imbróglio de pedido de suspeição diz respeito à
compra de respiradores feita pelo governo estadual e
que nunca foram recebidos.
Garreto, em seu relatório, considerou que a Secretaria
Estadual de Saúde (SES) não teve o devido cuidado
com o recurso público ao firmar contrato com empresa
recémcriada e sem histórico de serviços como o de
venda dos respiradores.
Lula considerou que a auditora tem posicionamentos
vistos em redes sociais que justificam o seu relatório.
O chefe da Secretaria de Fiscalização do TCE foi duro
sobre os motivos apresentados pela defesa do
secretário.
"Fundamentar uma suspeição com fulcro em
compartilhamentos realizados pela nobre auditora, em
2013, no seu perfil privado do Facebook, é pueril, sem
justa causa e inapropriado, uma vez que não maculam
a instrução processual", disse.
O fato é que o parecer de Alex corrobora com a
auditoria de Garreto, que pede tomada de contas
especiais para analisar os contratos de compra dos
respiradores. Sobre isto, caberá ao pleno do tribunal
decidir.
Carlos Lula pediu suspeição de auditora estadual após
parecer dela apontando irregularidades do contrato da
compra de respiradores pelo governo do MA
Anúncio O ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
Júnior, vai anunciar sua pré-candidatura ao governo
do Maranhão no dia 4 de agosto, data em que ele vai
se filiar, em Brasília, ao PSD.
O anúncio, na verdade, será feito pelo presidente
nacional da legenda, Gilberto Kassab, que vai também
anunciar outras candidaturas, como a de Geraldo

Estratégia Edivaldo e os demais nomes do PSD para o
governo estadual pelo Brasil fazem parte da estratégia
da sigla de se consolidar como a chamada terceira via.
No caso do Maranhão, o ex-prefeito de São Luís seria
uma alternativa ao grupo de oposição e ao grupo do
governador Flávio Dino (PSD).
Além disso, Edivaldo Júnior pode ter a vantagem de
ainda fazer parte deste grupo do Palácio dos Leões, já
que nem ele e nem Dino nunca anunciaram
rompimento.
Reaproximação E não deixaria os atores políticos
surpresos se houver de fato uma reaproximação de
Edivaldo Júnior com Flávio Dino.
Há aliados do governador que já olham com bons
olhos a candidatura do ex-prefeito da capital ao
governo estadual.
A única dúvida seria a atuação do presidente estadual
do PSD, deputado federal Edilázio Júnior, se um
diálogo começasse a ser estabelecido.
Comunista até 2022 À coluna, o secretário de
Articulação Política, Rubens Júnior, garantiu que
permanecerá no PCdoB até o próximo ano.
Ele deixará a legenda no período da chamada janela
partidária, que vai de março ao início de abril. Até lá, o
secretário terá bastante tempo para definir seu rumo
partidário.
Segundo ele, há cerca de oito legendas diferentes que
já lhe procuraram para conversar. "Prefiro não nomear
os convites", disse Rubens à coluna.
De saída O fato é que Rubens Júnior já tem data para
deixar o partido comunista, que deve ficar (talvez
mesmo) somente com o atual presidente estadual da
legenda, Márcio Jerry.
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Claro que a troca de agremiação vai depender da
legislação eleitoral, que pode sofrer mudanças.
Além de Rubens Júnior, outros cinco deputados
estaduais abandonarão o barco comunista também no
período da janela partidária.
DE OLHO
1.018 novos casos de Covid-19 foram registrados do
Maranhão nas últimas 24 horas, segundo a SES
Mais vacinados Mesmo sem autorização do Ministério
da Saúde, que ainda analisa a imunização de
adolescentes, a Prefeitura de São Luís anunciou
vacina para jovens de 16 anos hoje.
Segundo Eduardo Braide (Podemos), em entrevista na
Mirante AM, a Anvisa já autorizou a imunização desta
faixa etária.
"O que nós estamos fazendo é ouvindo a ciência,
agilizando a vacinação em nossa capital e atendendo
esse público tão importante dos adolescentes", disse o
prefeito.
E MAIS
O secretário de Educação do Maranhão, Felipe
Camarão, não se filiou ao PT ontem, como estava
previsto no calendário do partido.
O motivo foi o falecimento do ex-presidente do PT de
Timon, Francisco Falcão. Ainda não há previsão de
nova data de filiação.
Se for pelo simbolismo do dia 13, Camarão poderá
esperar mais um mês para ser confirmado, pelo
menos oficialmente, o mais novo petista do Maranhão.
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Assembleia legislativa aprova Projeto de lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2022
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na
sessão plenária desta terça-feira (13), o Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o Exercício
Financeiro de 2022. Encaminhado ao Parlamento
Estadual pelo governador Flávio Dino, através da
Mensagem nº 027/2021, o PL dispõe sobre as metas,
prioridades e normas da Administração Pública que
serão consideradas para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária Anual (LOA/2022).
De acordo com a mensagem governamental, a
LDO/2022 tem como diretrizes o compromisso de
manter e ampliar a realização de importantes
investimentos no Estado, o responsável cumprimento
das obrigações de pagamentos da dívida, do custeio
da máquina pública, bem como dos salários dos
servidores ativos e dos proventos dos inativos.
Na Mensagem, o governador Flávio Dino afirma que a
LDO/2022 reflete também os anseios de parte da
população maranhense que se disponibilizou a
participar de consultas públicas conduzidas pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
(Seplan) e pela Secretaria dos Direitos Humanos e
Participação Popular (SedihPop).

a ser estipulada pela Seplan.
A elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), bem
como a sua execução, deverá atender aos seguintes
aspectos: gestão com foco em resultados, atingir
indicadores de governo que representem
compromissos com a população e que estejam
alinhados com os resultados das agendas estratégicas
(Compromissos previstos no Programa de Governo
2019-2022; Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável-ODS; ações provenientes das Audiências
Públicas do Orçamento Participativo; Consórcios
Interestaduais de Desenvolvimento e Plano Mais IDH).
A LDO estabelece ainda que a elaboração e a
aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2022,
bem como a execução da respectiva Lei, deverá ser
compatível com as metas fiscais para o exercício de
2022.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/14072021

"A adoção de mecanismos que visam tornar mais
participativo e democrático o processo de elaboração
do orçamento público do Maranhão reforça o caráter
inclusivo de todos os instrumentos de planejamento
elaborados por esta gestão", afirma o governador.
Investimentos
A LDO/2022 estabelece que os orçamentos fiscal, da
seguridade social e de investimento serão elaborados
em consonância com as metas e prioridades
estabelecidas para o exercício de 2022, constantes da
Lei Estadual nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio
2020-2023.
A LDO diz ainda que a Lei Orçamentária Anual de
2022 deverá observar, também, os compromissos
definidos em reuniões com as lideranças
representativas das regiões de planejamento do
Estado, bem como as resoluções aprovadas nos
conselhos deliberativos de políticas setoriais, devendo
as deliberações resultantes ser encaminhadas ao
órgão central de planejamento e orçamento, até a data
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14 trabalhadores em condição análoga à
escravidão são resgatados pela Policia Civil
e Guarda Municipal de Vargem Grande/MA.
(DESTAQUE / POLICIA)
Alvorada é Noticias

A Polícia Civil e a Guarda Municipal, ambas de
Vargem Grande resgataram 14 trabalhadores em
situação análoga à de escravo, no povoado Mucambo,
na zona rural de Vargem Grande.
Os trabalhadores atuavam na extração da cera de
carnaúba e foram flagrados em situação degradante,
sem acesso à água potável, dormindo em redes ao
relento e sem acesso a sanitários. A operação foi
realizada na noite desta terça-feira(13) e ainda não foi
concluída, já que o empregador da mão de obra
escrava ainda não foi identificado.
De acordo com o delegado Bruno Sobreira, os
trabalhadores também foram vítimas do crime de
tráfico de pessoas, pois foram iludidos em sua terra
de origem, no interior do Ceará, e atraídos até Vargem
Grande com a falsa promessa de alimentação e
salários dignos; e estadia e condições de trabalho
salubres.

de 59 anos, que era obrigado a caminhar pelo matagal
por até duas horas em busca da palha de carnaúba.
No local, foi preso um dos prepostos dos
empregadores das vítimas, de iniciais P.G.S., de 41
anos, pela participação nos crime de escravidão
e tráfico de pessoas.
As investigações prosseguem no sentido de identificar
e responsabilizar os demais traficantes e agenciadores
que reduziram as vítimas à condição análoga a de
escravos. As vítimas serão encaminhadas à Secretaria
de Assistência Social do município, onde receberão o
devido amparo.
Informações da Polcia Civil e Guarda Municipal de
Vargem Grande/MA
Site: https://www.blogdocristianodias.com.br/2021/07/14trabalhadores-em-condicao-analoga.html

Ainda de acordo com Dr. Bruno Sobreira, ao chegarem
no local, as vítimas foram submetidas pelos prepostos
de seus empregadores a uma jornada extenuante de
trabalho (12 horas diárias); alojamentos
imundos, alimentação indigna (arroz, ovos e
mortadela). Muitos desses trabalhadores contraíram
antecipadamente dívidas com seus empregadores a
título de adiantamento, e por isso obrigando-se a
trabalhar em outro estado nas condições degradantes
em que foram encontrados.
As vítimas só receberiam os respectivos salários
quando retornassem ao Ceará, após três meses de
trabalho. Até lá, não tinham acesso a qualquer outro
recurso, e por isso não poderiam de outra forma
regressar às suas cidades de origem.
O cativeiro só foi descoberto após três vítimas
procurarem alimentos e ajuda nas casas daquele
povoado, que denunciaram o fato à Polícia. Dentre as
vítimas, havia uma mulher, dois menores e um senhor
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Polícia fecha farmácia que enganava
imigrantes com vacina para Covid-19 por R$
100
Itens apreendidos na farmácia em SP, que enganava
imigrantes com promessa de falsa vacina contra
Covid-19 - Foto: Polícia Civil
A Polícia Civil de São Paulo e a Vigilância Sanitária
interditaram uma farmácia na zona norte de São Paulo
que vendia por R$ 100 o que apresentava como uma "
vacina para o tratamento da covid ". O farmacêutico
responsável pela loja foi preso em flagrante e teve o
registro profissional suspenso.
A operação, realizada na segunda-feira (13/1), ocorreu
após a BBC News Brasil revelar que a farmácia estava
oferecendo tratamentos sem eficácia contra a covid19, o que incluía uma vacina para "tratar" a doença.
A loja se chama Drogaria Diamante e fica no nº 2651
da av. Alberto Byington, na Vila Maria Alta, zona norte
de São Paulo.
Uma das pessoas atendidas pela farmácia, uma
mulher boliviana de 35 anos, teria visitado a loja por
vários dias seguidos para realizar "tratamento" para
covid-19, o que incluiu a aplicação da "vacina" e
gastos de cerca de R$ 2 mil.
Ela acabou sendo internada com covid-19 com mais
de 50% dos pulmões comprometidos, segundo o laudo
de um exame obtido pela BBC News Brasil. Foi
intubada e morreu 12 dias depois, deixando três filhos
pequenos, segundo o atestado de óbito ao qual a
reportagem teve acesso.
Desde a segunda-feira (12/7), a BBC News Brasil tem
tentado contato com a Drogaria Diamante para que ela
se posicione sobre a gravação e a operação policial,
mas o estabelecimento fechou as portas e não tem
atendido os telefonemas.
Em nota sobre a operação, a Polícia Civil disse que foi
encontrada na farmácia "uma grande quantidade de
medicamentos de uso exclusivo hospitalar, remédios
de uso controlado em desacordo com os registros
exigíveis pelos órgãos sanitários, medicamentos
vencidos e em condições inadequadas de
armazenamento, medicamentos de venda proibida e
tanques de oxigênio".

A polícia disse ainda que o funcionário da drogaria
responsável pelo atendimento de clientes é formado
em Farmácia. O nome dele não foi divulgado.
"Diante dos medicamentos localizados e outras
irregularidades administrativas constatadas pelos
agentes sanitários, o estabelecimento foi autuado e
interditado pelos órgãos responsáveis, e os remédios
apreendidos pela Polícia Civil."
A polícia também instaurou um inquérito para
averiguar o possível desvio de medicamentos
hospitalares.
Embora o acesso à farmácia seja livre, o principal
público do estabelecimento são imigrantes da Bolívia estima-se que entre 100 mil e 300 mil vivam em São
Paulo, muitos em situação vulnerável por conta da
condição migratória irregular.
Imigrantes podem tomar vacinas pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), inclusive contra a covid-19. A
Drogaria Diamante, porém, não está listada entre os
pontos oficiais de vacinação em São Paulo.
Um repórter da BBC News Brasil esteve no local na
semana passada. Dizendo que havia tido covid-19 e
relatando sintomas da doença, ele foi aconselhado a
tomar a "vacina" por R$ 100.
Caso os sintomas não sumissem, disse o atendente, o
repórter deveria voltar em alguns dias para tomar um
"soro com vitamina" por R$ 250.
O repórter perguntou se aquela seria uma "vacina de
covid".
O atendente confirmou e pediu ao repórter que
entrasse na sala atrás do balcão. Minutos depois, o
repórter questionou ao atendente se a vacina era a
CoronaVac, uma das marcas aprovadas para
vacinação contra a Covid-19 no Brasil.
"Não, não é dessas vacinas, não", respondeu o
homem. "Essa é vacina para o tratamento que você
tá."
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Vacina para tratamento de covid?", indagou o
repórter.
"De covid", confirmou o atendente.
Comunicado sobre o caso na semana passada, o
Conselho Federal de Farmácia acionou o conselho
regional em São Paulo, que se articulou com a Polícia
Civil e com a Vigilância Sanitária para a realização da
operação desta segunda-feira (12/7).
O presidente do Conselho Regional de Farmácia do
Estado de São Paulo, Marcos Machado, disse à BBC
que os responsáveis pela farmácia deverão responder
por crimes contra a saúde pública.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/14/policiafecha-farmacia-que-enganava-imigrantes-com-vacinapara-covid-19-por-r-100/
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Governo do Maranhão realiza a campanha
Maranhão Sem Queimadas 2021 em
Imperatriz
O Governo do Estado do Maranhão, por meio da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Naturais (SEMA), realiza a campanha Maranhão Sem
Queimadas 2021, nesta quarta-feira (14), a partir das
17h, na Universidade Aberta do Brasil, em Imperatriz.
A campanha, realizada em parceria com o Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), Defesa
Civil e o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), objetiva
o combate e a prevenção de queimadas e dos focos
de fogo por todo o estado.
No ano de 2020, o Maranhão Sem Queimadas
realizou cinco campanhas em diferentes cidades. Este
ano, pretende visitar seis municípios maranhenses.
Além da cidade de Barra do Corda, o evento já foi
realizado em Balsas, Caxias, Chapadinha e
acontecerá também em Imperatriz e Santa Inês.
Destacamos que, em virtude da pandemia do Covid19, as medidas de prevenção descritas no Decreto n°
36.203, de 30 de setembro de 2020, serão adotadas.
Site: https://omaranhense.com/governo-do-maranhaorealiza-a-campanha-maranhao-sem-queimadas-2021-emimperatriz/

7

BLOG DO ACÉLIO / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qua, 14 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Começa o período em que ocorrências de
incêndios aumentam acima de 50% no
município de Codó
Acélio Trindade

Ontem, 13/07, foram moradores do bairro Nova
Jerusalém que acionaram o CORPO DE BOMBEIROS
assustado com o avanço do fogo no morro perto das
casas.
Nesta época do ano praticamente tudo favorece para
que pequenos incêndios comecem pequenos e
possam vir a causar uma tragédia por isso o Corpo de
Bombeiros reforça o apelo por cuidados
Isso porque, de acordo com o comando, o número de
ocorrências cresce, até novembro, de 50% a 70%
comparado a outros períodos do ano.
"Esse período setembro, outubro e novembro, também
agora final de julho, início de agosto nós temos altas
temperaturas. Então o Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão pede à população que tenha atenção em
queimar lixo, folhas e não faça essas queimadas até
porque o vento descontrola e nós temos um grande
índice de queimadas em vegetação", disse Major
Wilson Belo
Ano passado, queimadas que surgiram assim
deixaram várias famílias desabrigadas na zona rural
de Codó.
"E o perigo vai também a população com telhado de
palha e nós temos exemplos do ano passado que
foram queimadas muitas casas na zona rural, no KM
12, no 36 e também nos povoados (.)exatamente um
cuidado maior porque essa época do ano são altas
temperaturas, a vegetação tá seca e baixa umidade
relativa do ar", concluiu
Site: https://www.blogdoacelio.com.br/comeca-operiodo-em-que-ocorrencias-de-incendios-aumentamacima-de-50-no-municipio-de-codo/
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Urgente! Trabalhadores mantidos em
condições análogas à escravidão são
resgatados em Vargem Grande
Alpanir Mesquita

PRISÃO
Por Blog do Alpanir Mesquita.
Na tarde desta terça-feira (13) uma operação conjunta
realizada pela polícia civil e pela guarda municipal
resultou no resgate de 14 trabalhadores que estavam
sendo mantidos em condições análogas à escravidão
na zona rural de Vargem Grande, mais precisamente
no povoado Mucambo.
Os trabalhadores também foram vítimas do crime de
tráfico de pessoas, visto que, foram iludidos em sua
terra de origem, no estado do Ceará, e atraídos até
Vargem Grande com a falsa promessa de alimentação
e salários adequados, bem como estadia e condições
de trabalho salubres.

No local, ainda de acordo com o delegado Bruno, foi
preso um dos prepostos dos empregadores,
identificado pelas iniciais P.G.S., de 41 anos, pela
participação nos crimes acima narrados. As
investigações prosseguirão no sentido de identificar e
responsabilizar os demais traficantes e agenciadores
que seduziram as pessoas à condição análoga a de
escravos. Todos serão encaminhados à secretaria
municipal de Assistência Social, onde receberão o
devido amparo.
RELATO DOS TRABALHADORES
Postado por Alpanir Mesquita às

No entanto, de acordo com o delegado Bruno
Sobreira, titular da delegacia de polícia civil de Vargem
Grande, ao chegarem na cidade, as vítimas foram
submetidas pelos prepostos de seus empregadores a
uma jornada extenuante de trabalho (cerca de 12
horas diárias), alojamentos imundos, sem água
encanada ou banheiros e alimentação indigna (arroz,
ovos e mortadela).

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

Muitos desses trabalhadores contraíram
antecipadamente dívidas com seus empregadores a
título de adiantamento e por isso eram obrigados a
trabalhar em outro estado nas condições degradantes
em que foram encontrados. As vítimas só receberiam
os respectivos salários quando retornassem ao Ceará,
após três meses de trabalho. Até lá, não tinham
acesso a qualquer outro recurso e por isso não
poderiam de outra forma regressar às suas cidades de
origem , explicou o delegado.

Assinar: Postar comentários (Atom)

Marcadores: Ceará , Guarda Municipal , Polícia Civil ,
Trabalho Escravo , Vargem Grande
Postagem mais antiga Página inicial

Após assassinato de jovem de 17 anos, Comandante
da PM de Coroatá é transferido; População vai às ruas
pedir Justiça
Urgente! Policial militar suspeito de assassinar jovem
de 17 anos em Coroatá é preso em Timon
Mãe flagra filha de 7 anos sendo estuprada pelo
marido dentro de casa

DENÚNCIAS
O cativeiro, localizado no povoado Mucambo, só foi
descoberto após três vítimas procurarem alimentos e
pedirem ajuda aos moradores daquela localidade, que
denunciaram o fato à polícia. Dentre as vítimas, havia
uma mulher, dois adolescentes e um senhor de 59
anos, que eram obrigados a caminhar pelo matagal
por até duas horas em busca da palha de carnaúba.

Homem mata a ex-esposa e o namorado dela por
atropelamento no Maranhão
Vídeos do cantor DJ Ivis dando socos e chutes na exmulher são divulgados em rede social
A responsabilidade agora é minha , diz Jefferson
Portela sobre assassinato de jovem de 17 anos em
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Coroatá
Ex-vereador de Miranda do Norte se envolve em
acidente com vítima fatal entre Matões do Norte e
Cantanhede
PM de Vargem Grande efetua prisão de indivíduo com
moto roubada
Cleide Coutinho anuncia saída da vida política e
primeira-dama que abraçou jumento será sua
sucessora
Paraense morre após acidente com quadriciclo na
Praia de Caburé em Barreirinhas
Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís
Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís
Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
Direito Larissa Costa
Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís
Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde
Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão
Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado
Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas
Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial
Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis
Tema Simples. Tecnologia do Blogger .
Site:
https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/07/urgentetrabalhadores-mantidos-em.html
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Trabalhadores mantidos em condições
análogas à escravidão são resgatados em
Vargem Grande
GILBERTO LIMA

14 trabalhadores que estavam sendo mantidos em
condições
análogas à escravidão no povoado Mucambo, na zona
rural de Vargem Grande, a 179
km de São Luís, foram resgatados, na tarde dessa
terça-feira (13), em uma

que foram encontrados. As vítimas só receberiam os
respectivos salários quando
retornassem ao Ceará, após três meses de trabalho.
Até lá, não tinham acesso a
qualquer outro recurso e por isso não poderiam de
outra forma regressar às suas
cidades de origem , explicou o delegado.

operação conjunta realizada pela Polícia Civil e
Guarda Municipal.

O cativeiro só foi descoberto após três vítimas

Os trabalhadores também foram vítimas do crime de

procurarem alimentos e pedirem ajuda aos moradores
daquela localidade, que

tráfico de pessoas, pois foram iludidos em sua terra
de origem, no estado do

denunciaram o fato à polícia.

Ceará, e atraídos até Vargem Grande com a falsa
promessa de alimentação e

Dentre as vítimas, havia uma mulher, dois
adolescentes

salários adequados, bem como estada e condições de
trabalho salubres.

e um senhor de 59 anos, que eram obrigados a
caminhar pelo matagal por até duas

No entanto, de acordo com o delegado Bruno
Sobreira,

horas em busca da palha de carnaúba.
No local, ainda de acordo com o delegado Bruno, foi

titular da Delegacia de Vargem Grande, ao chegarem
na cidade, as vítimas foram
submetidas pelos prepostos de seus empregadores a
uma jornada extenuante de
trabalho (cerca de 12 horas diárias), alojamentos
imundos, sem água encanada ou
banheiros e alimentação indigna (arroz, ovos e
mortadela).

preso um dos prepostos dos empregadores,
identificado pelas iniciais P.G.S., de
41 anos, pela participação nos crimes.
As investigações prosseguirão no sentido de
identificar e responsabilizar os demais traficantes e
agenciadores que

Muitos desses trabalhadores contraíram

seduziram as pessoas à condição análoga a de
escravos.

antecipadamente dívidas com seus empregadores a
título de adiantamento e por

Os trabalhadores resgatados foram encaminhados à
Secretaria de

isso eram obrigados a trabalhar em outro estado nas
condições degradantes em

Assistência Social do município, onde receberam o
devido amparo.
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Site:
https://www.gilbertolima.com.br/2021/07/trabalhadoresmantidos-em-condicoes.html
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31 anos do eca: avanços, entraves e desafios
(2)
LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO

Nesta terça-feira, dia 13 de julho, o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) completou
seu trigésimo primeiro aniversário. Esse documento,
reconhecido internacionalmente, representa um marco
histórico na vida deste país e constituiu a lei nacional
que mais se aproximou do maior tratado de Direitos
Humanos; a Convenção da Criança; que mais
amplamente assegura a promoção da política
garantista dos direitos da criança e do adolescente,
inovando e adotando a doutrina da proteção integral e
a necessidade dessas pessoas em desenvolvimento
receberem absoluta prioridade do Estado, da família e
da sociedade.
Ao longo dessas mais de 3 décadas de existência,
apesar de ainda muito jovem, é possível notar e justo
reconhecer progressos substanciais e conquistas
inovadoras nessa área. Dentre tais avanços, pode-se
destacar os marcos legais de proteção à infância,
como a LOAS, LDBE, LOS, SINASE e tantos outros.
Apesar dos progressos dos resultados positivos,
forçoso reconhecer que centenas de milhões de
crianças ainda permanecem excluídas dos serviços de
cuidados essenciais da proteção e da participação a
que têm direito e que tais problemas ainda persistem
pela falta de políticas públicas inclusivas e de recursos
que garantam a melhoria básica dos órgãos que
trabalham na defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes.
A sociedade brasileira, órfão do Estado e credora das
políticas públicas, estará a exigir ainda maior
compromisso de cada um de nós para garantir e
assegurar a efetivação desses direitos.
Grande desafio tirar a lei do papel, pois as leis só
adquirem validade quando resultam em ações
transformadoras, propiciando as pessoas uma vida
melhor. Temos uma excelente legislação, porém
paradoxalmente convivemos ainda com índices
inaceitáveis de violência contra nossas crianças.
Nesse processo de construção da democracia e da
cidadania, acreditamos ser necessário que os gestores
públicos concentrem recursos para garantir bolsas de
estudo visando inserir jovens em escolas de tempo
integral; promover emprego e formação profissional

em escolas técnicas; garantir a inclusão em programa
oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento alcoólatras e toxicômanos; implantar
programas de famílias acolhedoras ou,
subsidiariamente, construir abrigos ou casa-lares para
o acolhimento de crianças e adolescentes em situação
de risco pessoal e social e que não possam
permanecer com suas famílias.
É de se dizer: um dos principais objetivos é contemplar
nos orçamentos, recursos para estruturação,
manutenção e funcionamento dos conselhos tutelares
e para investimento na capacitação técnica dos seus
integrantes.
Enormes desafios teremos que enfrentar para superar
as demandas e as disparidades ainda existentes.
Esforços múltiplos são exigidos para proteger nossas
crianças contra violência, abuso, exploração,
negligência e discriminação, sem falar da presente e
mais urgente preocupação a ser enfrentada: a
disseminação das drogas, que se transformou no
maior drama social do momento.
A violência contra crianças e adolescentes é uma triste
realidade. A sociedade precisa compreender que se
algumas crianças e adolescentes são agentes dessa
violência, a maioria delas são, antes de tudo, as
primeiras e principais vítimas não somente desse
fenômeno, mas também da injustiça e discriminação
sociais. Acreditamos que a raiz do problema esteja na
exclusão social, falta de políticas públicas efetivas,
falência da instituição familiar e no contingenciamento
de dotações orçamentárias.
Há muito ainda a ser feito. Tornar realidade os anseios
do ECA é um desafio a ser perseguido por todos, pois
com certeza podemos fazer muito mais e melhor. O
31º aniversário do Estatuto da Criança e do
Adolescente é uma oportunidade para celebrarmos os
progressos e conquistas alcançadas, mas
principalmente para fazermos uma reflexão, discutir
melhorias e, sobretudo, renovar nossos compromissos
de lutar incansavelmente visando garantir prioridade e
a proteção integral de nossas crianças contra todos os
tipos de ameaças e violências.
A "constitucionalização" da criança e do adolescente
foi essencial para construção de um novo país,
passando a tratá-los como sujeitos de direito,
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assegurando-lhes prioridade absoluta. Bem oportunas,
nesse momento, as palavras de Gomes da Costa: "o
maior patrimônio de uma nação é o seu povo; e o
maior patrimônio de um povo são suas crianças e
jovens".
Promotor de Justiça, titular da 40ª Promotoria de
Justiça Especializada da Infância e Juventude de São
Luís/MA, ex-Presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão - AMPEM e exProcurador Geral de Justiça.
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Corpo de Hamilton Bandeira é exumado a
pedido do MP-MA
PRESIDENTE DUTRA - Foi exumado, nessa terçafeira (13), o corpo de Hamilton Cesar Bandeira, de 23
anos, morto a tiros por policiais civis no povoado
Calumbi, em Presidente Dutra, no dia 18 de junho,
após ter feito postagens em rede social com apologia
ao criminoso Lázaro.
Em razão das circunstâncias do assassinato, o
Ministério Público do Maranhão (MP-MA) solicitou a
exumação. O corpo da vítima ainda não tinha passado
por necrópsia, e tenta-se averiguar onde os tiros
atingiram Hamilton.
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)".
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 policiais.
"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.
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.
No dia 23 de junho, o secretário de Segurança
Pública do Maranhão, Jefferson Portela, informou que
os policiais civis que participaram de ação que resultou
na morte de Hamilton não serão afastados.
Site: https://imirante.com/presidentedutra/noticias/2021/07/14/corpo-de-hamilton-bandeira-eexumado-a-pedido-do-mp-ma.shtml
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Corpo de Hamilton Bandeira é exumado a
pedido do MP-MA
Imirante.com, com informação da TV Mirante
14/07/2021 às 07h11
PRESIDENTE DUTRA - Foi exumado, nessa terçafeira (13), o corpo de Hamilton Cesar Bandeira, de 23
anos, morto a tiros por policiais civis no povoado
Calumbi, em Presidente Dutra, no dia 18 de junho,
após ter feito postagens em rede social com apologia
ao criminoso Lázaro.
Em razão das circunstâncias do assassinato, o
Ministério Público do Maranhão (MP-MA) solicitou a
exumação. O corpo da vítima ainda não tinha passado
por necrópsia, e tenta-se averiguar onde os tiros
atingiram Hamilton.
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)".

contesta a versão policial.
No dia 23 de junho, o secretário de Segurança
Pública do Maranhão, Jefferson Portela, informou que
os policiais civis que participaram de ação que resultou
na morte de Hamilton não serão afastados.
Leia outras notícias em Imirante.com . Siga, também,
o Imirante no Twitter , Instagram , curta nossa página
no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube
. Envie informações à Redação do Portal por meio do
WhatsApp pelo telefone (98) 99209-2383 .
Mais notícias
Site: https://imirante.com/presidentedutra/noticias/2021/07/14/corpo-de-hamilton-bandeira-eexumado-a-pedido-do-mp-ma.shtml

Leia mais:
Moradores de Presidente Dutra pedem justiça no caso
Hamilton
SSP-MA não vai afastar policiais após morte do jovem
que desejou boa sorte a Lázaro
Inquérito apura ação de policiais que resultou em
morte de jovem com deficiência no Maranhão
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 policiais.
"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.
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
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