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Cohafuma: violência no bairro debatida com
MP
O Ministério Público do Maranhão promoveu, na
noite desta terçafeira (13), no salão paroquial da Igreja
Nossa Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil, no
Cohafuma, em São Luís, uma reunião para tratar
sobre o aumento dos casos de assaltos, invasões a
residências e falta de segurança pública no bairro e
comunidades adjacentes.
O objetivo foi receber informações da população e
apresentá-las à Polícia Militar a fim de traçar
estratégias para coibir a criminalidade na região. O
comandantegeral da PM, coronel Pedro Ribeiro,
acompanhado de uma equipe de policiais, ouviu os
relatos dos moradores e recebeu as demandas
comunitárias do Cohafuma, Planalto Vinhais, Vinhais e
Vila Conceição.
A reunião foi coordenada pela titular da 1ª Promotoria
de Justiça Especializada em Fundações e Entidades
de Interesse Social, Doracy Moreira Reis Santos. A
organização também ficou a cargo Conselho
Comunitário pela Paz do Cohafuma e bairros
adjacentes e a Pastoral de Acolhida da Paróquia
Nossa Senhora de Aparecida.
Doracy Moreira explicou que, por provocação do
Conselho Comunitário, em face da extrema
insegurança, tomou a iniciativa de convocar a reunião.
"A Promotoria de Justiça da qual sou titular tem a
função de velar, cuidar e fiscalizar as entidades sociais
sem fins lucrativos. Então, por isso, cabe trabalhar as
políticas públicas dessas comunidades em busca
desse atendimento à sociedade. O Ministério Público
é esse instrumento de transformação social". Conselho
comunitário pela paz É uma associação voluntária
constituída por pessoas da comunidade para debater e
propor soluções conjuntas aos problemas relacionados
à segurança e direitos sociais. O intuito é promover a
cultura da paz, com respeito às leis e aos direitos
humanos. A integração entre polícia e comunidade
pode ser feita pela realização de encontros e
programas articulados para prevenção de delitos e
redução de riscos. A militar reformada Priscila Golveia,
moradora há 18 anos do Cohafuma, pediu uma
iluminação melhor para o bairro e a poda das árvores.
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Cohafuma: violência no bairro debatida com
Ministério Público (Geral | Diálogo)
O Ministério Público do Maranhão promoveu, na
noite desta terça-feira, 13, no salão paroquial da Igreja
Nossa Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil, no
Cohafuma, em São Luís, uma reunião para tratar
sobre o aumento dos casos de assaltos, invasões a
residências e falta de segurança pública no bairro e
comunidades adjacentes.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/15/coha
fuma-violencia-no-bairro-debatida-com-mp/
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Realizada nova ação de combate à
pornografia
O Maranhão é mais uma vez alvo de operação policial
que visa a combater crimes de abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes praticados na
internet. Uma delas foi deflagrada ontem pela Polícia
Federal (PF), denominada de Luna Park e teve como
foco as cidades de Água Doce do Maranhão, Barra do
Corda, Jenipapo dos Vieiras e Tuntum.
Quinze policiais federais conseguiram cumprir quatro
mandados de busca e apreensão expedidos pela
Justiça Federal de São Luís e conseguiram apreender
computadores, discos rígidos, mídias magnéticas, pen
drives e outros materiais relacionados à pornografia
infantil.
No decorrer da Luna Park, uma pessoa foi presa em
flagrante, na cidade de Tuntum. Em poder dela, os
policiais encontraram centenas de arquivos com
imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes,
armazenadas em seu celular. O homem foi levado
para sede da PF, na capital, para as devidas
providências.
Investigação A polícia informou que três maranhenses
foram identificados em investigações iniciadas com
base em relatório produzido pela Polícia Federal, em
cooperação com a Polizia Di Stato - Compartimento
Polizia Postale Delle Comunicazioni Lombardia, no
âmbito da Operação da polícia postal italiana,
denominada Luna Park.
Ainda segundo a polícia, os maranhenses são
investigados por terem participação ativa em grupos
de aplicativos de troca de mensagens dedicados, ao
compartilhamento de arquivos contendo imagens de
exploração sexual de crianças e adolescentes,
utilizando terminais telefônicos vinculados ao
Maranhão.

Segurança Pública, no dia 9 do mês passado. Além
da capital, a ação ocorreu em mais 17 estados do
Brasil, na Argentina, Estados Unidos, Paraguai,
Panamá e Equador. O objetivo é apurar crimes de
abuso de exploração sexual contra crianças e
adolescentes na internet.
No Maranhão, a operação teve o apoio dos policiais da
Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(Seic). O delegado Odilardo Muniz declarou que na
capital houve o cumprimento de dois mandados. Um
dos alvos foi uma residência localizada no Vinhais,
enquanto o outro ponto abordado foi no bairro
Caratatiua.
Nos locais, foram apreendidos notebook, tablete e
celular com conteúdos de pornografia infantil.
No Brasil, a ação conta com o apoio da Polícia Civil e,
nos demais países, os "agentes de aplicação da lei",
além de embaixadas. De acordo com o Ministério da
Justiça e Segurança Pública, ao todo, os policiais
deveriam cumprir um total de 176 mandados de busca
e apreensão. Até o começo da tarde de ontem, 27
pessoas tinham sido presas no Brasil, 4, no Paraguai;
e 10, na Argentina.
No decorrer das sete edições da operação Luz na
Infância, que foram realizadas entre 2017 e 2020, já
cumpriu mais de 1.450 mandados de busca e
apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos de
praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes em todo o país
e nos países participantes da ação.

Caso confirme a suspeita, os investigados vão
responder pelas penas do delito de armazenamento
de imagens e vídeos de exploração sexual infantil, que
possui uma pena de quatro anos; pelo crime de
disponibilização ou divulgação de material de
pornografia infantil podendo chegar a 6 anos de prisão
por cada um compartilhamento.
Luz na Infância Duas residências, localizadas em São
Luís, foram alvo da 8ª fase da Operação Luz na
Infância, deflagrada pelo Ministério da Justiça e
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Resgatados 14 trabalhadores em situação
análoga à escravidão (Polícia | Escravidão)
Maranhão - Catorze trabalhadores em situação
análoga ao trabalho escravo foram resgatados
durante um cerco realizado pela polícia durante a noite
do último dia 13, no povoado Muambo, zona rural da
cidade de Vargem Grande.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/15/resg
atados-14-trabalhadores-em-situacao-analoga-aescravidao/
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Aumento da criminalidade no Cohafuma e
região é tema de reunião
O Ministério Público do Maranhão promoveu, na
terçafeira, 13, no salão paroquial da Igreja Nossa
Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil, no Cohafuma,
em São Luís, uma reunião para tratar sobre o aumento
dos casos de assaltos, invasões a residências e falta
de segurança pública no bairro e comunidades
adjacentes.

uma iluminação melhor para o bairro e a poda das
árvores. O presidente da Associação dos Moradores
da Vila Conceição, Carlos Henrique Figueiredo,
igualmente reclamou da falta de segurança em sua
comunidade e falta de infraestrutura.

O objetivo foi receber informações da população e
apresentá-las à Polícia Militar a fim de traçar
estratégias para coibir a criminalidade na região. O
comandante-geral da PM, coronel Pedro Ribeiro,
acompanhado de uma equipe de policiais, ouviu os
relatos dos moradores e recebeu as demandas
comunitárias do Cohafuma, Planalto Vinhais, Vinhais e
Vila Conceição.
A reunião foi coordenada pela titular da 1ª Promotoria
de Justiça Especializada em Fundações e Entidades
de Interesse Social, Doracy Moreira Reis Santos.
A organização também ficou a cargo do Conselho
Comunitário pela Paz do Cohafuma e bairros
adjacentes e a Pastoral de Acolhida da Paróquia
Nossa Senhora de Aparecida.
Doracy Moreira explicou que, por provocação do
Conselho Comunitário, em face da extrema
insegurança, tomou a iniciativa de convocar a reunião.
"A Promotoria de Justiça, a qual sou titular, tem a
função de velar, cuidar e fiscalizar as entidades sociais
sem fins lucrativos. Então, por isso, cabe trabalhar as
políticas públicas dessas comunidades em busca
desse atendimento à sociedade.
O Ministério Público é esse instrumento de
transformação social".
DEMANDAS Jorge Prado denunciou os recorrentes
casos de assaltos no ponto de ônibus na Avenida
Jerônimo de Albuquerque e nas ruas do Cohafuma,
praticados em sua maioria por homens dirigindo um
veículo Corsa preto.
O morador do Vinhais e coordenador paroquial do
Vinhais, Planalto do Vinhais e Altos do Calhau, Álvaro
Rodrigues, cobrou segurança pública e rondas
ostensivas para os bairros. A militar reformada Priscila
Golveia, moradora há 18 anos do Cohafuma, pediu
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Justiça orienta policiais sobre a Lei Maria da
Penha
A juíza Marcela Lobo, titular da 3ª Vara Criminal e da
Vara de Violência Doméstica e Familiar de Caxias,
ministrou a palestra "Entendimentos Jurídicos sobre a
Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006)" durante o
seminário de implantação da Patrulha Maria da Penha
na cidade, que se realiza de 12 a 16 de julho.
A palestra integrou a programação de treinamento de
uma turma de 30 policiais militares que trabalham nos
municípios de Caxias, Aldeias Altas e São João do
Sóter, e vão integrar a Patrulha Maria da Penha, que
será lançada sexta-feira, 9h, no templo central da
Assembleia de Deus, em Caxias.
A abertura do evento foi feita pela coronel Maria
Augusta Ribeiro, coordenadora das patrulhas
estaduais e comandante da Segurança Comunitária da
Polícia Militar do Maranhão, na segundafeira, 12, às
8h, com a participação do comandante do 2º Batalhão
de PM de Caxias, major Ricardo Almeida de Carvalho,
oficiais da corporação e demais convidados.
Durante a palestra, a juíza fez uma interpretação da
lei, apresentando contribuições de pensadoras no
curso da História e promoveu uma reflexão sobre as
bases da violência de gênero e mencionou a trajetória
de reconhecimento dos Direitos Humanos das
Mulheres, nas convenções internacionais e na
Constituição Federal, culminando, com a Lei Maria da
Penha. Também foram debatidos conceitos relativos à
integração em rede, atendimento à vítima, medidas
protetivas e algumas ponderações sobre os principais
delitos vinculados à violência contra a mulher,
informou a juíza.
Participam do seminário, como palestrantes, o
promotor de Justiça de defesa da mulher, Rodrigo
de Vasconcelos Ferro; a delegada especial da mulher,
Marília Vasconcelos de Moraes; a secretária municipal
da mulher, Márcia Marinho; a diretora da Casa da
Mulher Brasileira de São Luís, Susan Lucena, e o
coordenador executivo do Pacto pela Paz, Dicival
Gonçalves da Silva, além de membros da Equipe da
Patrulha Maria da Penha de São Luís e de Caxias.
Os casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher podem ser denunciados pelo Disque Denúncia
- 180.
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Corpo de Hamilton Bandeira é exumado a
pedido do Ministério Público
Blog do Neto Weba

O corpo de Hamilton Bandeira, morto por policiais
militares no dia 18 de junho, foi exumado a pedido do
Ministério Público do Maranhão (MP-MA) nessa
terça-feira (13).

nenhuma. A polícia não falou nada, quando chegou lá,
foi metendo bala e quase matou um idoso de 100
anos", disse .
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/07/corpo-dehamilton-bandeira-e-exumado.html

O jovem de 23 anos foi morto na cidade de Presidente
Dutra, após desejar boa sorte a Lázaro Barbosa ,
apontado como autor de 38 crimes e morto depois de
20 dias de perseguição policial em Goiás. Alegando
'apologia ao crime', três policiais foram até a
residência de Hamilton e efetuaram ao menos dois
disparos, na frente do avô do jovem, que tem 99 anos.
Hamilton morreu no hospital.
O corpo da vítima não havia passado pela necropsia
do Instituto Médico Legal (IML) antes de ser enterrado,
como é recomendado em casos de intervenção
policial. Por isso, não há laudos sobre os disparos que
atingiram o rapaz. Com a exumação, o MP-MA quer
saber detalhes das circunstâncias do crime.
A Polícia Civil informou que foi chamada até a casa de
Hamilton após denúncias de moradores de que o
jovem, identificado como Hamilton Cesar Lima
Bandeira, de 23 anos, estaria fazendo ameaças e
apologia ao crime.
Segundo a polícia, os agentes foram ameaçados pelo
rapaz que estava em posse de uma faca. Ao tentar
conter Hamilton Cesar, os agentes atiraram contra o
rapaz. Ele chegou a ser socorrido e levado para o
hospital da região com vida, mas acabou não
resistindo aos ferimentos e morreu.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso.
Ainda em nota, a Polícia Civil lamentou profundamente
o fato e solidarizou com a família do jovem.
Família contesta versão
O pai de Hamilton, Antônio Bandeira afirmou que o
jovem não estava armado no momento da ação
policial. Ele afirma que o filho não era agressivo e
tinha deficiência mental.
"Não tinha o maior sentido do mundo eles chegarem lá
assassinando ele. E ele não usava ferramenta
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FIM DOS SUPERSALÁRIOS INCLUI OS
TRÊS PODERES, MP, MILITARES,
DEFENSORIA PÚBLICA
Em votação histórica na terça-feira (13), a
Câmara dos Deputados aprovou o projeto de Lei, com
origem no Senado, que
combate os supersalários do funcionalismo público.
O texto regulamenta quais tipos de pagamentos
são autorizados a ficar de fora do teto do
funcionalismo público, que é o valor
do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal
(mais de R$39 mil). As
regras valem para servidores civis e militares, da
magistratura e detentores de
mandato.
O projeto sofreu alterações, portanto
retorna ao Senado antes de virar lei. As regras se
aplicam aos agentes públicos
de todas as esferas de governo (federal, estadual,
distrital e municipal) e a
todas as esferas de Poder (Executivo, Legislativo e
Judiciário). Também inclui:
- Ministério Público
- Defensoria Pública
- contratados temporários
- empregados e dirigentes de empresas públicas
que recebem recursos dos governos (dependentes)
para pagar salários e custeio
- militares
Site: https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/07/fim-dossupersalarios-inclui-os-tres.html
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Aumento da criminalidade no bairro do
Cohafuma é tema de reunião
O Ministério Público do Maranhão promoveu, na
noite desta terça-feira, 13, no salão paroquial da Igreja
Nossa Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil, no
Cohafuma, em São Luís, uma reunião para tratar
sobre o aumento dos casos de assaltos, invasões a
residências e falta de segurança pública no bairro e
comunidades adjacentes.
O objetivo foi receber informações da população e
apresentá-las à Polícia Militar a fim de traçar
estratégias para coibir a criminalidade na região. O
comandante-geral da PM, coronel Pedro Ribeiro,
acompanhado de uma equipe de policiais, ouviu os
relatos dos moradores e recebeu as demandas
comunitárias do Cohafuma, Planalto Vinhais, Vinhais e
Vila Conceição.
A reunião foi coordenada pela titular da 1ª Promotoria
de Justiça Especializada em Fundações e Entidades
de Interesse Social, Doracy Moreira Reis Santos. A
organização também ficou a cargo Conselho
Comunitário pela Paz do Cohafuma e bairros
adjacentes e a Pastoral de Acolhida da Paróquia
Nossa Senhora de Aparecida.
Doracy Moreira explicou que, por provocação do
Conselho Comunitário, em face da extrema
insegurança, tomou a iniciativa de convocar a reunião.
"A Promotoria de Justiça da qual sou titular tem a
função de velar, cuidar e fiscalizar as entidades sociais
sem fins lucrativos. Então, por isso, cabe trabalhar as
políticas públicas dessas comunidades em busca
desse atendimento à sociedade. O Ministério Público
é esse instrumento de transformação social".
CONSELHO COMUNITÁRIO PELA PAZ
É uma associação de cooperação voluntária
constituída por pessoas da comunidade para debater e
propor soluções conjuntas aos problemas relacionados
à segurança e direitos sociais. O intuito é promover
uma cultura da paz, com respeito às leis e aos
direitos humanos.
A integração entre polícia e comunidade pode ser feita
pela realização de encontros e desenvolvimento de
programas articulados para prevenção de delitos e
redução de riscos.
DEMANDAS

Ao agradecer o convite para a reunião, o coronel
Pedro Ribeiro destacou a importância de ouvir as
solicitações e manifestações e também a oportunidade
de explicar como funciona o trabalho da PM. "Estamos
aqui exercendo a cidadania, com a participação efetiva
da sociedade".
Em seguida, Jorge Prado denunciou os recorrentes
casos de assaltos no ponto de ônibus na Avenida
Jerônimo de Albuquerque e nas ruas do Cohafuma,
praticados em sua maioria, por homens dirigindo um
veículo Corsa preto. "A minha sobrinha foi assaltada
com uma faca no pescoço. Seria bom, além da ronda
ostensiva da viatura policial, a presença de um carro
descaracterizado para prender os assaltantes que se
escondem facilmente. No mesmo dia que minha
sobrinha foi vítima, outras duas mulheres também
foram assaltadas" , denunciou.
O morador do Vinhais e coordenador paroquial do
Vinhais, Planalto do Vinhais e Altos do Calhau, Álvaro
Rodrigues, cobrou segurança pública e rondas
ostensivas para os bairros. "O número de assaltos é
grande e precisamos ter segurança".
A militar reformada Priscila Golveia, moradora há 18
anos do Cohafuma, pediu uma iluminação melhor para
o bairro e a poda das árvores. Na avaliação dela, a
escuridão acaba facilitando a fuga dos marginais. "O
Cohafuma é um bairro com idosos que evitam
caminhar na praça e outras vias por medo de
assaltos".
Ela solicitou das autoridades policiais atenção especial
para a Rua da Engenharia. "É rota de saída desses
assaltantes que se escondem em um terreno na frente
da rua. A iluminação ali é péssima. Precisamos de um
policiamento mais ostensivo de carros e motos",
denunciou.
O presidente da Associação dos Moradores da Vila
Conceição, Carlos Henrique Figueiredo, igualmente
reclamou da falta de segurança em sua comunidade e
falta de infraestrutura. "A gente espera uma ação
maior do Poder Público na comunidade."
Em seguida, a presidente do Conselho Comunitário
pela Paz do Cohafuma, Ana Rosa, agradeceu a
participação de todos os moradores, autoridades
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policiais e do Ministério Público. "Todas as vezes
que buscamos uma orientação do Ministério Público,
por meio da promotora de justiça Doracy Moreira,
recebemos o apoio necessário".
Outros moradores apresentaram reivindicações que
foram registradas pelo MPMA e Polícia Militar. Além
disso, o engenheiro e assessor técnico da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp),
Augusto Prazeres, recebeu as demandas relacionadas
à pasta. Doracy Moreira informou que será marcada
uma reunião específica para tratar de tais demandas.
Os vereadores Paulo Victor e Concita Pinto também
estiveram presentes e colocaram-se à disposição para
colaborar em todas as pautas comunitárias em sua
articulação com a Prefeitura de São Luís, Poder
Executivo estadual e suas respectivas secretarias,
instituições do sistema de segurança pública e Poder
Público.
Site: http://diegoemir.com/2021/07/aumento-dacriminalidade-no-bairro-do-cohafuma-e-tema-de-reuniao/
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Corpo de fã de Lázaro , morto por policiais é
exumado a pedido do MPMA
O corpo de Hamilton Bandeira, morto por policiais no
dia 18 de junho, foi exumado a pedido do Ministério
Público do Maranhão (MP-MA) nessa terça-feira (13).
O jovem de 23 anos foi morto na cidade de Presidente
Dutra, a 354 km de São Luís, após desejar boa sorte a
Lázaro Barbosa , apontado como autor de 38 crimes e
morto depois de 20 dias de perseguição policial em
Goiás. Alegando apologia ao crime , três policiais
foram até a residência de Hamilton e efetuaram ao
menos dois disparos, na frente do avô do jovem, que
tem 99 anos. Hamilton morreu no hospital.
O corpo da vítima não havia passado pela necropsia
do Instituto Médico Legal (IML) antes de ser enterrado,
como é recomendado em casos de intervenção
policial.
Por isso, não há laudos sobre os disparos que
atingiram o rapaz. Com a exumação, o MP-MA quer
saber detalhes das circunstâncias do crime.
Hamilton Cesar foi morto após fazer apologia a crime
Entenda o caso
A Polícia Civil informou que foi chamada até a casa de
Hamilton após denúncias de moradores de que o
jovem, identificado como Hamilton Cesar Lima
Bandeira, de 23 anos, estaria fazendo ameaças e
apologia ao crime.
Segundo a polícia, os agentes foram ameaçados pelo
rapaz que estava em posse de uma faca. Ao tentar
conter Hamilton Cesar, os agentes atiraram contra o
rapaz. Ele chegou a ser socorrido e levado para o
hospital da região com vida, mas acabou não
resistindo aos ferimentos e morreu.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso.
Ainda em nota, a Polícia Civil lamentou profundamente
o fato e solidarizou com a família do jovem.
Família contesta versão
O pai de Hamilton, Antônio Bandeira afirmou que o
jovem não estava armado no momento da ação
policial. Ele afirma que o filho não era agressivo e
tinha deficiência mental.

Não tinha o maior sentido do mundo eles chegarem lá
assassinando ele. E ele não usava ferramenta
nenhuma. A polícia não falou nada, quando chegou lá,
foi metendo bala e quase matou um idoso de 100 anos
, disse.
Veja, abaixo, o que disse a Polícia do Maranhão:
A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informa que na
última sexta-feira (17), 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.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso.
Protesto da população
Moradores da cidade de Presidente Dutra, no
Maranhão, fizeram um protesto na tarde dessa quartafeira (23) para cobrar justiça no caso Hamilton Cesar
Lima Bandeira, de 23 anos, que foi morto na última
sexta-feira (18), dentro de casa, por policiais civis.
O protesto na comunidade Calumbi acontece após a
fala do secretário de Segurança Pública, Jefferson
Portela, que decidiu não afastar os policiais que
atiraram no jovem por não haver elementos que
afirmem que Hamilton foi assassinado pelos policiais .
Em nota, a Polícia Civil tinha informado, na última
segunda (21), que os agentes tinha sido afastados
para o decorrer das investigações.
Tópicos
Site: https://www.meionorte.com/policia/corpo-de-fa-delazaro-morto-por-policiais-e-exumado-a-pedido-do-
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MPMA oficia MEC por conta de
irregularidades em cobranças na Facimp
Iane Carolina

mais créditos.

O Ministério Público do Maranhão enviou ofício
nesta sexta, 9, ao Ministério da Educação,
requisitando a abertura de instauração de
procedimento administrativo contra a Faculdade de
Imperatriz (Facimp Wyden). O documento foi enviado
pelo titular da 2ª Promotoria de Justiça Especializada
na Defesa dos Direitos do Consumidor de Imperatriz,
Sandro Pofahl Bíscaro.

"Acontece que com o sistema de créditos, a Facimp
Wyden não deixa claro que o aluno deve "contratar"
mais disciplinas por semestre ou levar mais tempo
para se formar.

O ofício foi enviado ao secretário de regulação e
supervisão da educação superior, Paulo Roberto
Araújo de Almeida.

NOVAS DENÚNCIAS Diante da situação, a
Promotoria de Justiça do Consumidor de Imperatriz já
propôs Ação Civil Pública contra a Facimp com
decisão liminar para que a instituição se abstenha de
cobrar valores extras para os alunos matriculados no
TCC.

No documento, o promotor de justiça Sandro Bíscaro
destaca que o pedido se deve a várias denúncias de
alunos da instituição de ensino, relatando
irregularidades na prestação de serviços educacionais
pela instituição.
De acordo com o ofício, as denúncias tiveram início na
matrícula do primeiro semestre de 2020, que cobrava
um valor adicional para que cursassem a disciplina
TCC - Trabalho de Conclusão de Curso.
Ouvida pela Promotoria do Consumidor de Imperatriz,
a Facimp alegou que a diferença de valor foi motivada
pela alteração do sistema de cobrança, que passou a
ser avaliada separadamente por disciplina, no lugar
das mensalidades fixas.
O promotor de justiça Sandro Bíscaro, no entanto,
argumenta que estes alunos já estavam habituados à
modalidade de cobrança pelo valor mensal e não por
créditos e que a troca de modalidade foi repentina,
sem prévia comunicação ou mudança de cláusula em
contrato.
O representante ministerial explica que a Facimp
Wyden se utiliza deste "sistema de créditos" para
reduzir o número de créditos do semestre e, por
consequência, também reduzir o valor da
mensalidade.

Desta maneira, além de enganar os alunos, a
instituição de ensino ainda desequilibra o mercado",
ressalta o promotor de justiça Sandro Bíscaro.

Entretanto, há novas denúncias registradas dando
conta de que alunos dos cursos de Odontologia e
Terapia Ocupacional têm encontrado uma série de
dificuldades na Facimp, tanto durante o Trabalho de
Conclusão de Curso quanto no transcorrer do curso,
como a falta de professores para ministrar aulas de
outros períodos, inclusive realizando cortes salariais
dos docentes e pagando a quantia de R$ 4,80 por
TCC orientado por todo o semestre.
PEDIDO Por isso, o Ministério Público do Maranhão
pede que o Ministério da Educação instaure
procedimento administrativo para apurar as
irregularidades relativas aos cursos de Direito,
Odontologia e Terapia Ocupacional, com aplicação
das sanções cabíveis, e encaminhamento das
conclusões a esta Promotoria, com o objetivo de
propor Ações Civis Públicas contra a instituição, com a
possibilidade de suspensão imediata da concessão da
Facimp Wyden.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/325/202
10715.pdf

No entanto, reduzindo-se o número de créditos do
semestre, naturalmente serão necessários mais
semestres para o aluno se formar, como o curso de
Direito, com a duração média de cinco anos (boa-fé
objetiva), a não ser que o aluno antecipe e pague por
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Juíza orienta policiais sobre a Lei Maria da
Penha
Helena Barbosa

juíza Marcela Lobo, titular da 3ª Vara Criminal e da
Vara de Violência Doméstica e Familiar de Caxias,
ministrou a palestra "Entendimentos Jurídicos sobre a
Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006)" durante o
seminário de implantação da Patrulha Maria da Penha
na cidade, que se realiza de 12 a 16 de julho.
A palestra integrou a programação de treinamento de
uma turma de 30 policiais militares que trabalham nos
municípios de Caxias, Aldeias Altas e São João do
Sóter, e vão integrar a Patrulha Maria da Penha, que
será lançada sextafeira, 9h, no templo central da
Assembleia de Deus, em Caxias.
A abertura do evento foi feita pela coronel Maria
Augusta Ribeiro, coordenadora das patrulhas
estaduais e comandante da Segurança Comunitária da
Polícia Militar do Maranhão, na segunda-feira, 12, às
8h, com a participação do comandante do 2º Batalhão
de PM de Caxias, major Ricardo Almeida de Carvalho,
oficiais da corporação e demais convidados.
Durante a palestra, a juíza fez uma interpretação da
lei, apresentando contribuições de pensadoras no
curso da História e promoveu uma reflexão sobre as
bases da violência de gênero e mencionou a trajetória
de reconhecimento dos Direitos Humanos das
Mulheres, nas convenções internacionais e na
Constituição Federal, culminando, com a Lei Maria da
Penha. Também foram debatidos conceitos relativos à
integração em rede, atendimento à vítima, medidas
protetivas e algumas ponderações sobre os principais
delitos vinculados à violência contra a mulher,
informou a juíza.

atender as mulheres em situação de vulnerabilidade,
vítimas de violência doméstica e familiar e fiscalizar o
cumprimento das medidas protetivas de urgência.
Está presente nos municípios de São Luís e região
metropolitana, Imperatriz, Balsas, Timon e Santa Inês.
Qualquer mulher vítima de violência doméstica e
familiar pode ser incluída nas ações da PMP, desde
que tenha medida protetiva de urgência concedida
pela Justiça em seu favor, no sentido de determinar o
afastamento do lar e proibir o contato do agressor com
a vítima.
Cabe à Polícia Militar realizar o acompanhamento e o
atendimento às mulheres referidas beneficiadas com a
Medida Protetiva, de "forma humanizada e inclusiva",
por meio de visitas solidárias periódicas às suas
residências, bem como monitorar o comportamento do
agressor, se necessário.
Segundo informações do Anuário Brasileiro de
Segurança Pública de 2020, o Estado do Maranhão
registrou 104 homicídios de pessoas do sexo feminino
em 2019 e desse total, 52 foram caracterizados como
feminicídios - quando a vítima é morta por ser mulher.
Os casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher podem ser denunciados pelo Disque Denúncia
- 180.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/325/202
10715.pdf

Participam do seminário, como palestrantes, o
promotor de Justiça de defesa da mulher, Rodrigo
de Vasconcelos Ferro; a delegada especial da mulher,
Marília Vasconcelos de Moraes; a secretária municipal
da mulher, Márcia Marinho; a diretora da Casa da
Mulher Brasileira de São Luís, Susan Lucena, e o
coordenador executivo do Pacto pela Paz, Dicival
Gonçalves da Silva, além de membros da Equipe da
Patrulha Maria da Penha de São Luís e de Caxias.
PATRULHA MARIA DA PENHA A Patrulha Maria da
Penha foi criada, no Maranhão, pelo Decreto nº
31.763/2016. Tem como objetivo acompanhar e
8

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 08. Qui, 15 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Justiça orienta policiais sobre a Lei Maria da
Penha
A juíza Marcela Lobo, titular da 3ª Vara Criminal e da
Vara de Violência Doméstica e Familiar de Caxias,
ministrou a palestra "Entendimentos Jurídicos sobre a
Lei Maria da Penha (n° 11.340/2006)" durante o
seminário de implantação da Patrulha Maria da Penha
na cidade, que se realiza de 12 a 16 de julho.
A palestra integrou a programação de treinamento de
uma turma de 30 policiais militares que trabalham nos
municípios de Caxias, Aldeias Altas e São João do
Sóter. e vão integrar a Patrulha Maria da Penha, que
será lançada sexta-feira, 9h. no templo central da
Assembleia de Deus, em Caxias.
A abertura do evento foi feita pela coronel Maria
Augusta Ribeiro, coordenadora das patrulhas
estaduais e comandante da Segurança Comunitária da
Polícia Militar do Maranhão, na segunda-feira. 12, às
8h, com a participação do comandante do 2° Batalhão
de PM de Caxias, major Ricardo Almeida de Carvalho.
oficiais da corporação e demais convidados.
Durante a palestra, a juíza fez uma interpretação da
lei. apresentando contribuições de pensadoras no
curso da História e promoveu uma reflexão sobre as
bases da violência de gênero e mencionou a trajetória
de reconhecimento dos Direitos Humanos das
Mulheres, nas
. governador que dá atenção às palavras mentirosas,
achará que todos os I seus servos são Ímpios. O
pobre e o usurário se encontram; o Senhor " ilumina os
olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a
verdade o seu trono para sempre. A vara e a
repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a
si mesma, envergonha a sua mãe Provérbios 29:12-15
convenções internacionais e na Constituição Federal,
culminando, com a Lei Maria da Penha. Também
foram debatidos conceitos relativos ã integração em
rede, atendimento à vitima, medidas protetivas e
algumas ponderações sobre os principais delitos
vinculados á violência contra a mulher, informou a
juíza.

coordenador executivo do Pacto pela Paz, Dicival
Gonçalves da Silva, além de membros da Equipe da
Patrulha Maria da Penha de São Luís e de Caxias
PATRULHA MARIA DA PENHA - A Patrulha Maria da
Penha foi criada, no Maranhão, pelo Decreto n°
31.763/2016. Tem como objetivo acompanhar e
atender as mulheres em situação de vulnerabilidade,
vitimas de violência doméstica e familiar e fiscalizar o
cumprimento das medidas protetivas de urgência. Está
presente nos municípios de São Luís e região
metropolitana. Imperatriz. Balsas. Timon e Santa Inês.
Qualquer mulher vitima de violência doméstica e
familiar pode ser incluída nas ações da PMP. desde
que tenha medida protetiva de urgência concedida
pela Justiça em seu favor, no sentido de determinar o
afastamento do lar e proibir o contato do agressor com
a vitima Cabe à Policia Militar realizar o
acompanhamento e o atendimento às mulheres
referidas beneficiadas com a Medida Protetiva. de
"forma humanizada e inclusiva". por meio de visitas
solidárias periódicas às suas residências, bem como
monitorar o comportamento do agressor, se
necessário.
Segundo informações do Anuário Brasileiro de
Segurança Pública de 2020. o Estado do Maranhão
registrou 104 homicídios de pessoas do sexo feminino
em 2019 e desse total. 52 foram caracterizados como
feminicídios - quando a vitima é morta por ser mulher.
Os casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher podem ser denunciados pelo Disque Denúncia
-180.
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=210715012902f84f970c313d6e605d374487386f2142&count=8

Participam do seminário, como palestrantes, o
promotor de Justiça de defesa da mulher. Rodrigo
de Vasconcelos Ferro; a delegada especial da mulher.
Marllia Vasconcelos de Moraes; a secretária municipal
da mulher. Márcia Marinho; a diretora da Casa da
Mulher Brasileira de São Luís, Susan Lucena. e o
9

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - VIDA - pág.: 07. Qui, 15 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Número de assassinatos por terras cresce
PATRÍCIA CUNHA

O assassinato de José Francisco de Sousa Araújo,
trabalhador rural morto a tiros no último domingo (11)
no povoado Volta da Palmeira (Codó-MA), o quarto
neste semestre, motivado por conflitos agrários,
suscitou uma nota da Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil alertando para o crescimento dos
conflitos agrários no estado.
Alexandre e Fernando chegaram na casa de Francisco
e deram os primeiros disparos; Francisco reagiu e
atingiu Alexandre com um tiro de espingarda, antes de
ser morto com dois tiros O camponês José Francisco
de Sousa Araújo, o "Vanu", de 41 anos, era pai de
cinco filhos, todos menores de idade Consternados
com mais um caso de violência e preocupados com a
situação dos trabalhadores do campo, Dom Sebastião
Lima Duarte, bispo de Caxias, Dom José Valdeci,
bispo de Brejo, juntamente com Dom Sebastião
Bandeira, bispo de Coroatá e presidente do Regional
Nordeste 5 da CNBB, reuniram-se de modo virtual
com membros da Federação dos Trabalhadores da
Agricultura do Maranhão, e da Comissão Pastoral da
Terra, e desse encontro, divulgaram uma nota oficial
em que pedem, entre outras providências, o
acompanhamento, apuração e punição dos culpados.

Participação Popular, Francisco Gonçalves enviou
nota, assinada também pelo Secretário de Estado de
Segurança Pública, Jefferson Portela, em que
informa que ainda no dia 11 a Polícia Civil efetuou a
prisão em flagrante delito de Alexandre Alves da Silva
Junior, conhecido como "Alex", e igualmente solicitou a
prisão preventiva deste e de Fernando Rafael Galvão,
conhecido como "Boca Cheia", pelo assassinato de
José Francisco de Sousa Araújo.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.420.orig.pdf

"Somos convocados, pela força da nossa missão,
fazer o que for possível, para: Acompanhar estes
casos a fim de que sejam apurados os crimes e
punidos os culpados; Esta, já é quarta pessoa
vinculada à comunidade de Vergel que é assassinada
e até hoje, os fatos não foram esclarecidos e
resolvidos; Dar maior atenção às comunidades
camponesas, perceber os seus conflitos e ajudar com
a colaboração das diversas entidades a resistir e a
lutar para que seus direitos sejam assegurados e
garantidos".
A nota continua fazendo uma convocação à sociedade
civil, autoridades e instituições como INCRA e
ITERMA para que priorizem com urgência as
comunidades em conflitos, resolvendo o problema
agrário através da titulação e regularização fundiária
de suas posses. "Exigimos da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente, SEMA, para que antes da concessão
da licença ambiental, verifique a existência de povos e
comunidades tradicionais no local, observando assim
seus direitos constitucionais, humanos e sociais", pede
a CNBB.
O Secretário Estadual de Direitos Humanos e
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Comissão de Mobilidade Urbana aguarda
projeto para revisão do Plano Diretor de São
Luís
Na sessão ordinária híbrida desta quarta-feira (14). o
vereador e presidente da Comissão de Mobilidade
Urbana. Regulação Fundiária e Ocupação do Solo
Urbano da Câmara, Astro de Ogum (PCdoB).
anunciou que o colegiado está aguardando o projeto
do Executivo para revisão e alteração do Plano Diretor
de São Luís.
"Ainda não temos o projeto do Plano Diretor, que deve
ser providenciado pela Mesa Diretora. A comissão
está pronta para a retomada das discussões, inclusive
já solicitei ao presidente desta Casa e os técnicos,
para elaborarmos o projeto Nossa cidade tem perdido
bilhões com a não implantação do Plano Diretor.
Precisamos recomeçar o quanto antes o debate sobre
a ocupação do solo urbano á luz do projeto do novo
Plano Diretor desta cidade", declarou Astro de Ogum.
De acordo com Ogum. a elaboração do Plano Diretor
não ficará restrita à Comissão, mas poderá receber
sugestões dos vereadores e da comunidade.
"Nós queremos a participação de todos, inclusive dos
vereadores, técnicos e da comunidade em geral, para
evitamos qualquer embaraço que possa surgir",
pontuou Ele fez questão de agradecer o apoio dos
colegas, inclusive do 2° presidente da Casa. Dr.
Gutemberg. que presidia a sessão.
Além de Astro de Ogum, compõem a Comissão de
Mobilidade Urbana os vereadores Aldir Júnior. Paulo
Victor, Odávio Soeiro e Ribeiro Neto O vereador
Chaguinhas é o suplente da Comissão.
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=210715012902f84f970c313d6e605d374487386f2142&count=8
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Governo do Estado implanta base da
Patrulha Maria da Penha em Caxias
Blog do Marco Silva

Para atender mulheres vítimas de violência em
Caxias e região, o Governo do Estado inaugura mais
uma base da Patrulha Maria da Penha. A nova base
consolida o plano da gestão estadual na expansão do
grupamento em todo o estado e irá atender aos
demais municípios do entorno. A inauguração será na
sexta-feira (16), em solenidade no 2º Batalhão de
Polícia Militar de Caxias, que sediará o grupamento.
"É um serviço de extrema relevância, na medida em
que fortalece a política pública do Governo no
enfrentamento à violência contra as mulheres no
Maranhão. Por outro lado, serve como instrumento
eficaz, que traz proteção e segurança às mulheres
caxienses", pontua a comandante geral da Patrulha
Maria da Penha, coronel Augusta Andrade. Em
Caxias, a Patrulha Maria da Penha terá sede no 2º
Batalhão de Polícia Militar, sob o comando da capitã
Hilda Soares e coordenação setorial do major Ricardo
Almeida. A estrutura da unidade conta ainda com
viatura caracterizada e efetivo específico.

Polícia Militar do Maranhão. O ciclo de treinamento
iniciou na segunda-feira (12) e é realizado no auditório
do Colégio Militar Tiradentes IV, no município.
"Serão dias de muita reflexão, aprendizado e troca de
experiências entre os participantes. Na programação
terá palestras dos mais variados temas que, com
certeza, darão um treinamento técnico para subsidiar
esta modalidade de policiamento no município", frisou
a coronel Augusta Andrade. O Seminário de
Implantação da Patrulha Maria da Penha (PMP), da
Polícia Militar do Maranhão prossegue até sexta-feira
(16).
Site: https://www.blogdomarcosilva.com.br/governo-doestado-implanta-base-da-patrulha-maria-da-penha-emcaxias/

Somam seis bases da Patrulha Maria da Penha
implantadas pelo Governo do Estado,
estrategicamente em cidades que acolhem também
demandas das áreas adjacentes. São elas: São Luís
(que atende São José de Ribamar, Paço do Lumiar e
Raposa); Imperatriz, Santa Inês, Timon e Balsas, com
ação nas demais cidades do entorno; e agora, em
Caxias, que terá abrangência também nos municípios
de São João do Soter, Aldeias Altas e Coelho Neto.
A Patrulha Maria da Penha é formada por um
grupamento de policiais militares. O serviço tem por
objetivo, conforme decreto de criação, o
acompanhamento e atendimento das mulheres em
situação de violência doméstica e familiar, detentoras
de medidas protetivas de urgência. Nos municípios
onde está implantada, a Patrulha funciona nas sedes
dos Batalhões de Polícia Militar.
Capacitação
Com o objetivo de capacitar os policiais para
trabalharem na base em Caxias, o Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SSP-MA), promoveu o Seminário de
Implantação da Patrulha Maria da Penha (PMP), da
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Justiça: Inaugurado prédio anexo das
Promotorias de Justiça de Imperatriz
Na tarde desta quarta-feira, 14, o Ministério Público
do Maranhão inaugurou as novas instalações do
prédio anexo das Promotorias de Justiça de
Imperatriz, situado na Rua Barão do Rio Branco, nº36
(Centro). O edifício sediará a 3ª Promotoria Regional
de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, que atua
no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos
(Cira) da Região Tocantina e o Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado regional
(Gaeco).
Estiveram presentes na solenidade, membros e
servidores do Ministério Público do Maranhão,
autoridades do Poder Judiciário, governo do Estado,
Executivo e Legislativo municipal, polícias Civil e
Militar e representantes da sociedade civil.
O prédio apresenta uma área construída de 354,71 m²
e conta com modernas instalações e projeto completo
de acessibilidade.
O edifício possui corredor de entrada, oito gabinetes
para promotores, cinco salas de apoio administrativo,
uma assessoria, duas salas de reuniões, três
banheiros, dois banheiros acessíveis e uma copa. O
projeto foi desenvolvido objetivando melhorar o
atendimento ao público e proporcionar condições
adequadas para membros e servidores realizarem
suas atividades institucionais.
Abrindo a solenidade, a diretora das Promotorias de
Justiça de Imperatriz, promotora de justiça Paloma
Ribeiro Gonçalves, saudou todos os presentes,
agradeceu o apoio da administração superior e
ressaltou a importância dos dois órgãos que vão
funcionar no anexo reformado. "Este prédio representa
para o Ministério Público um grande avanço, porque
vamos ter aqui duas instituições importantíssimas no
combate à corrupção e à criminalidade: o Cira e o
Gaeco regional", frisou.
Referindo-se, ainda, ao Cira e ao Gaeco, a diretora
destacou as parcerias firmadas pelo Ministério
Público para cumprir as suas atribuições. " Deixamos
uma posição isolada para trabalharmos com o
Governo do estado e as polícias Civil e Militar no
intuito de desenvolvermos melhor nossas atividades.
Vejo isso tudo como um avanço e um presente para
Imperatriz", frisou.

Em seguida, o vice-presidente da Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem),
Reinaldo Campos Castro Júnior, destacou que com a
inauguração do anexo e a instalação do Cira e do
Gaeco, a administração superior do MPMA está
cumprindo o papel constitucional da instituição. "O
Ministério Público é o guardião e fiscal da lei e
protetor de direitos da população", completou.
Convidado da solenidade, o vice-governador do
Maranhão, Carlos Brandão, afirmou que para a
democracia ser forte é necessária a independência
dos poderes, mas é preciso também o
estabelecimento de parcerias . "Nós respeitamos a
independência, mas precisamos do trabalho em
conjunto. A instalação do Cira e do Gaeco é um marco
para Imperatriz. São dois órgãos importantes no
combate à corrupção e à sonegação de impostos.
Tudo para garantir os serviços públicos para quem
precisa".
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS
Para o procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
as novas instalações vão melhorar o ambiente de
trabalho dos promotores e servidores que atuam nos
órgãos ministeriais instalados no prédio e vão
proporcionar mais independência no cumprimento das
fiscalizações e investigações aos promotores de
justiça da região Tocantina, por meio do Cira e do
Gaeco regional. "O nosso principal objetivo é conferir
melhores estruturas físicas, de pessoal e tecnológicas
para uma efetiva atuação interinstitucional no combate
às organizações criminosas, que têm trazido prejuízos
sociais, econômicos e políticos incalculáveis ao
Maranhão, agravados pela grave crise sanitária",
completou o chefe do MPMA.
Eduardo Nicolau acrescentou que este cenário
impacta diretamente nas finanças estaduais, que têm
nos tributos a sua principal fonte de recursos,
indispensáveis ao atendimento nas áreas sociais de
saúde, educação e segurança, por exemplo. "É
inegável a importância do seu combate, para que os
recursos públicos possam atender as necessidades
básicas da população. Esse é o nosso objetivo ao
priorizar medidas que busquem conferir mais estrutura
ao Gaeco, especialmente por meio da regionalização
e ao Cira, composto pelo Ministério Público,
Procuradorias, Secretarias de Fazenda e Polícia
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Judiciária", disse.
O procurador-geral de justiça também informou que só
na região Tocantina, de acordo com dados da Receita
Estadual, dos anos de 2015 a 2021, nos 22 municípios
da região, foram lavrados autos de infrações tributárias
que chegaram a mais de um R$ 1 bilhão.

inaugurado-predio-anexo-das-promotorias-de-justica-deimperatriz/

COORDENADORES
Para a coordenação do Gaeco da região Tocantina foi
designada a promotora de justiça Raquel Chaves
Duarte Sales. Para coordenar o Cira, foi nomeado o
promotor de justiça Newton Bello Neto. Ambos
estiveram presentes na solenidade.
QUEIMADAS
No início da cerimônia de inauguração, o promotor de
justiça Jadilson Siqueira (de Defesa do Meio
Ambiente de Imperatriz) recebeu das mãos de
Eduardo Nicolau e de Carlos Brandão um
equipamento para detecção de queimadas. O
instrumento, doado pelo Ministério Público do Acre,
vai auxiliar no combate ao problema na região.
AUTORIDADES
Do MPMA também estiveram presentes a
corregedora-geral, a procuradora de justiça Themis
Maria Pacheco, e os promotores de justiça Carlos
Henrique Vieira (diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais), Karla Adriana Holanda Farias Vieira
(diretora da Escola Superior do Ministério Público do
Maranhão), Nahyma Ribeiro Abas (coordenadora do
Centro de Apoio Operacional de Defesa do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa CAOp-ProAd).
Igualmente compareceram à solenidade os
promotores de justiça Luiz Muniz Rocha Filho
(coordenador do Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas - Gaeco),
Alessandra Darub Alves (chefe de gabinete da
Corregedoria-Geral do MPMA), Joaquim Ribeiro de
Souza Júnior (à frente do Comitê de Aplicação da
LGPD no MPMA), Ana Carolina Cordeiro de
Mendonça Leite (integrante do Gaeco) e Fernando
Antonio Berniz Aragão (integrante do Gaeco).
Outras autoridades presentes foram o secretário de
estado de Meio Ambiente, Diego Rolim, a juíza Ana
Lucrécia Bezerra Sodré, que representou o Judiciário;
o secretário de governo do Município, Eduardo Soares
de Souza, além de prefeitos e vereadores de várias
cidades da região.
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/justica-
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Corpo de fã de Lázaro , morto por policiais é
exumado a pedido do MPMA
O corpo de Hamilton Bandeira, morto por policiais no
dia 18 de junho, foi exumado a pedido do Ministério
Público do Maranhão (MP-MA) nessa terça-feira (13).
O jovem de 23 anos foi morto na cidade de Presidente
Dutra, a 354 km de São Luís, após desejar boa sorte a
Lázaro Barbosa , apontado como autor de 38 crimes e
morto depois de 20 dias de perseguição policial em
Goiás. Alegando apologia ao crime , três policiais
foram até a residência de Hamilton e efetuaram ao
menos dois disparos, na frente do avô do jovem, que
tem 99 anos. Hamilton morreu no hospital.
O corpo da vítima não havia passado pela necropsia
do Instituto Médico Legal (IML) antes de ser enterrado,
como é recomendado em casos de intervenção
policial.
Por isso, não há laudos sobre os disparos que
atingiram o rapaz. Com a exumação, o MP-MA quer
saber detalhes das circunstâncias do crime.
Hamilton Cesar foi morto após fazer apologia a crime
Entenda o caso
A Polícia Civil informou que foi chamada até a casa de
Hamilton após denúncias de moradores de que o
jovem, identificado como Hamilton Cesar Lima
Bandeira, de 23 anos, estaria fazendo ameaças e
apologia ao crime.
Segundo a polícia, os agentes foram ameaçados pelo
rapaz que estava em posse de uma faca. Ao tentar
conter Hamilton Cesar, os agentes atiraram contra o
rapaz. Ele chegou a ser socorrido e levado para o
hospital da região com vida, mas acabou não
resistindo aos ferimentos e morreu.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso.
Ainda em nota, a Polícia Civil lamentou profundamente
o fato e solidarizou com a família do jovem.
Família contesta versão
O pai de Hamilton, Antônio Bandeira afirmou que o
jovem não estava armado no momento da ação
policial. Ele afirma que o filho não era agressivo e
tinha deficiência mental.

Não tinha o maior sentido do mundo eles chegarem lá
assassinando ele. E ele não usava ferramenta
nenhuma. A polícia não falou nada, quando chegou lá,
foi metendo bala e quase matou um idoso de 100 anos
, disse.
Veja, abaixo, o que disse a Polícia do Maranhão:
A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informa que na
última sexta-feira (17), 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.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso.
Protesto da população
Moradores da cidade de Presidente Dutra, no
Maranhão, fizeram um protesto na tarde dessa quartafeira (23) para cobrar justiça no caso Hamilton Cesar
Lima Bandeira, de 23 anos, que foi morto na última
sexta-feira (18), dentro de casa, por policiais civis.
O protesto na comunidade Calumbi acontece após a
fala do secretário de Segurança Pública, Jefferson
Portela, que decidiu não afastar os policiais que
atiraram no jovem por não haver elementos que
afirmem que Hamilton foi assassinado pelos policiais .
Em nota, a Polícia Civil tinha informado, na última
segunda (21), que os agentes tinha sido afastados
para o decorrer das investigações.
Tópicos
Site: https://www.meionorte.com/policia/corpo-de-fa-delazaro-morto-por-policiais-e-exumado-a-pedido-do-
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Posto de combustível de Pacovan ganha
contrato de R$ 4,3 milhões em Miranda do
Norte depois de participar sozinho da
licitação
Dados levantados pela Folha do Maranhão apontam
que, um dos postos de combustíveis que fazem parte
Rede Postos Joyce, ligada ao empresário Josival
Cavalcante da Silva, conhecido como "Pacovan.
Ganhou sozinho um contrato no valor de R$
4.365.810,00 para fornecimento de combustíveis para
a prefeitura de Miranda do Norte (MA).

sido pagos R$ 335.421,51 a empresa Posto Joyce.
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/07/15/posto-decombustivel-de-pacovan-ganha-contrato-de-r-43milhoes-em-miranda-do-norte-depois-de-participarsozinho-da-licitacao/

De acordo com o levantamento, empresa Posto Joyce
se habilitou e participou sozinha do processo licitatório
que resultou no contrato milionário para fornecimento
de combustíveis ao município.
O fato está sendo está sendo investigado pelo
Ministério Público do Maranhão através da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Itapecuru Mirim,
que apresentou uma representação com pedido de
cautelar contra o município de Miranda.
Segundo Ministério Público, causa estranheza de
uma única empresa se habilitar e participar de uma
licitação orçada em mais de R$ 4 milhões. O MP
afirma ainda que, o site do portal de compras digitado
no edital que consta do portal do município é
inacessível. Sendo assim, essa empresa vencedora da
licitação não teria acesso ao portal de compras. Se
teve, obteve por outros meios. Se qualquer outra
pessoa, porventura interessada, quisesse acessar o
portal, não conseguiria. A não ser, é claro, que tivesse
acesso ao pregoeiro e obtesse dele o link correto, que
é exatamente aquele que nos foi repassado por ele
mesmo na videoconferência. Considerando assim, a
ilegalidade e evidente a restrição à publicidade e
ampla participação de interessados.
Diante dos fatos apresentados, o promotor Luís
Samarone Batalha Carvalho pediu a anulação do
pregão eletrônico que originou a contratação da
empresa Posto Joyce, com restituição ao erário de
valores eventualmente pagos à referida empresa.
Segundo apurou a Folha do Maranhão, a prefeitura de
Miranda do Norte já empenhou o valor de R$
1.828.956,85, onde foi liquidado R$ 536.845,48 e teria
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Presos por suspeita de cometerem homicídio
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/15/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.09.41-06.14.17-1626350336.mp4
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Prisão de mulher que traficava
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/15/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.14.17-06.16.53-1626350412.mp4
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Trabalhadores em condições de escravidão
são resgatados no MA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/15/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.50.00-07.52.54-1626351398.mp4
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Polícia faz operação de combate a abuso
sexual infantil em Maranhão
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/15/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.28.14-07.33.49-1626350750.mp4
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Assaltante é preso pela policia após ser
captura pela população em Bacabal
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/15/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.05.39-07.11.42-1626349824.mp4
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Preso homem suspeito de estupro e roubo
qualificado em Imperatriz
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/15/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-06.57.52-07.02.20-1626349438.mp4
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