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Idosa de 93 anos vítima de negligência é
resgatada em São Luís

 

MA 98 / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi constatado que a idosa vivia em uma casa
abarrotada de materiais e sem ventilação.

Em uma operação coordenada pelo Ministério
Público do Maranhão na manhã desta quinta-feira,
15, uma idosa de 93 anos, vítima de maus-tratos pelo
próprio filho, foi resgatada na residência dela, no bairro
do Angelim, em São Luís. A vítima foi levada para um
abrigo onde vai receber atendimento médico e sua
situação será avaliada por uma equipe multidisciplinar.

Segundo o promotor de justiça de Defesa do Idoso,
José Augusto Cutrim Gomes, o filho da idosa se
aproveita da situação dela para ir às instituições pedir
auxílio.

Foi constatado que a idosa vivia em uma casa
abarrotada de materiais e sem ventilação. Ela foi
levada para Casa de Acolhida Temporária do
Município de São Luís.

Site: https://ma98.com.br/2021/07/17/idosa-de-93-anos-

vitima-de-negligencia-e-resgatada-em-sao-luis/
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Idosa de 93 anos é resgatada após sofrer
maus-tratos do próprio filho, em São Luís

 

MARANHÃO DE VERDADE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Wallace Braga

Em uma operação coordenada pelo Ministério
Público do Maranhão na manhã desta quinta-feira,
15, uma idosa de 93 anos, vítima de maus-tratos pelo
próprio filho, foi resgatada na residência dela, no bairro
do Angelim, em São Luís. A vítima foi levada para um
abrigo onde vai receber atendimento médico e sua
situação será avaliada por uma equipe multidisciplinar.

De acordo com o promotor de justiça de Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, a prioridade é
evitar que a saúde dela se deteriore, garantir uma
alimentação adequada e um ambiente saudável de
moradia.

"Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte do
filho. Os informes são de que ele se aproveita da
situação dela para ir às instituições pedir auxílio.
Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade, pois ela está
morando dentro do lixo", informou o promotor de
justiça.

A assistente social e coordenadora do Centro de
Prevenção à Violência da Pessoa Idosa da Defensoria
Pública Estadual, Isabel Lopizic, destacou que o
Comitê de Limpeza Urbana de São Luís vai retirar o
material entulhado na casa da idosa e as ações de
r e s g a t e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  n o s  c a s o s  d e
v u l n e r a b i l i d a d e  e  r i s c o  à  v i d a .

"O filho não percebe a violência. Ele acha normal e a
gente vê que ela está vulnerável, pois a alimentação
dela é precária e não tem acompanhamento médico.
Ela vai ficar na Casa de Acolhida Temporária do
Município de São Luís. Além disso, ele não trabalha e
depende da renda da mãe", afirmou Isabel Lopizic.

A coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso de São Luís, Ilka Brandão, declarou que existe a
preocupação de acolher as denúncias e fazer o
acompanhamento junto com as instituições da Rede
de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Renadi) a fim
de defender o direito dos idosos. "Infelizmente, durante
a pandemia, o número de casos aumentou. A
denúncia pode ser anônima, ou seja, quem souber de
algum caso de violência pode denunciar e ter seu
nome preservado".
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Site: https://maranhaodeverdade.com.br/idosa-de-93-

anos-e-resgatada-apos-sofrer-maus-tratos-do-proprio-

filho-em-sao-luis/
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Idosa que sofria maus-tratos do próprio filho
é resgatada no Angelim

 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da Redação com informações do Ministério Público do
Maranhão

Em uma operação coordenada pelo Ministério
Público do Maranhão na manhã desta quinta-feira,
15, uma idosa de 93 anos, vítima de maus-tratos pelo
próprio filho, foi resgatada na residência dela, no bairro
do Angelim, em São Luís. A vítima foi levada para um
abrigo onde vai receber atendimento médico e sua
situação será avaliada por uma equipe multidisciplinar.

De acordo com o promotor de justiça de Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, a prioridade é
evitar que a saúde dela se deteriore, garantir uma
alimentação adequada e um ambiente saudável de
moradia.

"Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte do
filho. Os informes são de que ele se aproveita da
situação dela para ir às instituições pedir auxílio.
Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade, pois ela está
morando dentro do lixo", informou o promotor de
justiça.

A assistente social e coordenadora do Centro de
Prevenção à Violência da Pessoa Idosa da Defensoria
Pública Estadual, Isabel Lopizic, destacou que o
Comitê de Limpeza Urbana de São Luís vai retirar o
material entulhado na casa da idosa e as ações de
r e s g a t e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  n o s  c a s o s  d e
v u l n e r a b i l i d a d e  e  r i s c o  à  v i d a .

"O filho não percebe a violência. Ele acha normal e a
gente vê que ela está vulnerável, pois a alimentação
dela é precária e não tem acompanhamento médico.
Ela vai ficar naCasa de Acolhida Temporária do
Município de São Luís. Além disso, ele não trabalha e
depende da renda da mãe", afirmou Isabel Lopizic.

A coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso de São Luís, Ilka Brandão, declarou que existe a
preocupação de acolher as denúncias e fazer o
acompanhamento junto com as instituições da Rede
de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Renadi) a fim
de defender o direito dos idosos. "Infelizmente, durante
a pandemia, o número de casos aumentou. A
denúncia pode ser anônima, ou seja, quem souber de
algum caso de violência pode denunciar e ter seu
nome preservado".

CANAIS DE DENÚNCIAS

Disque 100

Disque Denúncia Maranhão - 3223.5800

Ouvidoria do MPMA:

Ligações gratuitas: 0800 098 1600 e Disque 127

WhatsApp: (98) 99137-1298

E-mail: ouvidoria@mpma.mp.br

Facebook: facebook.com/pg/ouvidoriampma

Instagram: ouvidoriampma

Twitter: ouvidoriampma

Aplicativo Móvel: MPMA Cidadão

Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/07/idosa-que-

sofria-maus-tratos-do-proprio-filho-e-resgatada-no-

angelim/
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Idosa é resgatada depois de ser explorada
pelo próprio filho

 

PORTAL IMPERATRIZ ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ananda Portilho

Uma idosa de 93 anos foi resgatada da casa onde
morava com seu filho, em São Luís. Segundo o
Ministério Público, o caso estava sendo investigado.
A principal suspeita é de que o próprio filho da idosa
explorava financeiramente a mulher. Ela também era
vítima de maus-tratos.

A senhora não anda e foi encontrada dentro de uma
rede em um espaço cheio de lixo e outros objetos
acumulados. Segundo o MP, diversas denúncias
foram feitas de que o homem se utilizava da condição
da mãe para pedir dinheiro à instiuições. A idosa foi
resgatada e levada para um abrigo.

Com informações do G1 Maranhão

Site: https://imperatriz.online/2021/07/17/idosa-e-

resgatada-depois-de-ser-explorada-pelo-proprio-filho/
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Idosa de 93 anos é resgatada após sofrer
maus-tratos do próprio filho

 

PORTAL MEIO NORTE / TERESINA / PI - NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Uma idosa de 93 anos foi resgatada na residência dela
, no bairro do Angelim, em São Luís. Ela estava sendo
vítima de maus-tratos pelo próprio filho , segundo o
Ministério Público do Maranhão, que coordenou o
resgate na manhã desta quinta-feira (15).

"Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte do
filho. Os informes são de que ele se aproveita da
situação dela para ir às instituições pedir auxílio.
Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade, pois ela está
morando dentro do lixo", informou o promotor de
Justiça, Augusto Cutrim.

Idosa foi resgatada de dentro de casa no Maranhão

O resgate foi feito após denúncias. A idosa estava em
uma rede, no meio de objetos acumulados. Há
suspeita de abuso financeiro e outros crimes contra
ela.

A idosa foi levada para um abrigo, onde vai receber
atendimento médico e sua situação será avaliada por
uma equipe multidisciplinar.

Pelo Estatuto do Idoso, qualquer ação ou omissão que
cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico a
quem tem mais de 60 anos é violência. Em muitos
casos, o crime é cometido pelos próprios parentes.

Pessoas do seio familiar que poderiam, por exemplo,
proteger, cuidar deles, mas o que acontece é que a
falta de atenção e a falta de cuidados faz com que
muitos idosos entrem em um ambiente emocional de
tristeza, de depressão, às vezes eles passam a viver
em um ambiente mais isolado , explica a psicóloga
Janaíne Castro.

De janeiro a junho de 2021, foram registrados 399
casos de violência contra idosos só na Região
Metropolitana de São Luís, segundo a Defensoria
Pública. Entre as situações mais frequentes estão:
negligência, abuso financeiro, violência psicológica e
violência física.

Para o promotor de Justiça Augusto Cutrim, a
realidade tende a ser ainda mais cruel do que os
números mostram.

Primeiramente, em razão da dificuldade em apresentar

essas denúncias, agora durante a pandemia, porque o
idoso sempre gosta de vir e contar as histórias. Mas a
razão principal desse número ser subnotificado é que
o idoso não reconhece que está sendo vítima de
violência , afirmou o promotor.

O Ministério Público do Maranhão divulgou vários
canais que podem servir para denúncias de maus-
tratos contra idosos. Confira abaixo:

Disque 100

Disque Denúncia Maranhão - 3223.5800

Ouvidoria do MPMA:

Ligações gratuitas: 0800 098 1600 e Disque 127

WhatsApp: (98) 99137-1298

Tópicos

Site: https://www.meionorte.com/noticias/idosa-de-93-

anos-e-resgatada-apos-sofrer-maus-tratos-do-proprio-

filho-419961
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Maranhão promove seminário para fortalecer
ações de prevenção à corrupção

 

RÁDIO NATIVA FM ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU)
e Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), a
Secretaria de Estado de Articulação Política (Secap)
promove no próximo dia 22 de julho (quinta-feira), o
Seminário Maranhense de Prevenção à Corrupção. O
evento tem como objetivo o controle e transparência
na gestão dos recursos públicos.

Voltado para gestores públicos municipais e estaduais,
superintendentes regionais e assessores da Secap, o
evento contará com a presença de representantes do
TCE-MA, da secretária de Estado da Transparência e
Controle, Lílian Régia Gonçalves Guimarães, da
coordenação do CAOP Probidade do Ministério
Público do Estado do Maranhão (MPMA) e da Rede
de Controle da Gestão Pública do Maranhão, além de
representantes do TCU no Maranhão.

A ação integra a adesão do Maranhão ao Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção, organizado pelo
Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas
Estaduais, para a promoção da efetiva participação
dos gestores públicos estaduais e municipais nas
ações de prevenção à corrupção. Para participar do
evento online é necessário a inscrição prévia no link:
https://bit.ly/3ihuJXA

Para o secretário de Articulação Política, Rubens Jr, a
ação é essencial para fortalecer o controle e a
transparência das gestões públicas municipais.

"Nós já formalizamos uma parceria institucional entre o
TCU e a Secap para ofertar informações qualificadas
sobre gestão fiscal, transferências, execução de
políticas públicas e prestação de contas. Com este
evento, vamos fortalecer as ações de prevenção à
corrupção em parceria com as principais instituições
de controle do Estado e do país", explicou Rubens.

Site: https://fmnativa.com.br/2021/07/17/maranhao-

promove-seminario-para-fortalecer-acoes-de-prevencao-

a-corrupcao/
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Idosa é resgatada após sofrer maus-tratos do
próprio filho

 

RÁDIO NOTÍCIA MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Isaías Rocha

Uma idosa de 93 anos foi resgatada na residência
dela, no bairro do Angelim, em São Luís. Ela estava
sendo vítima de maus-tratos pelo próprio filho,
segundo o Ministério Público do Maranhão, que
coordenou o resgate na manhã desta quinta-feira (15).

"Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte do
filho. Os informes são de que ele se aproveita da
situação dela para ir às instituições pedir auxílio.
Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade, pois ela está
morando dentro do lixo", informou o promotor de
Justiça, Augusto Cutrim.

O resgate foi feito após denúncias. A idosa estava em
uma rede, no meio de objetos acumulados. Há
suspeita de abuso financeiro e outros crimes contra
ela.

A idosa foi levada para um abrigo, onde vai receber
atendimento médico e sua situação será avaliada por
uma equipe multidisciplinar.

Pelo Estatuto do Idoso, qualquer ação ou omissão que
cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico a
quem tem mais de 60 anos é violência. Em muitos
casos, o crime é cometido pelos próprios parentes.

"Pessoas do seio familiar que poderiam, por exemplo,
proteger, cuidar deles, mas o que acontece é que a
falta de atenção e a falta de cuidados faz com que
muitos idosos entrem em um ambiente emocional de
tristeza, de depressão, às vezes eles passam a viver
em um ambiente mais isolado", explica a psicóloga
Janaíne Castro.

De janeiro a junho de 2021, foram registrados 399
casos de violência contra idosos só na Região
Metropolitana de São Luís, segundo a Defensoria
Pública. Entre as situações mais frequentes estão:
negligência, abuso financeiro, violência psicológica e
violência física.

Para o promotor de Justiça Augusto Cutrim, a
realidade tende a ser ainda mais cruel do que os
números mostram.

"Primeiramente, em razão da dif iculdade em

apresentar essas denúncias, agora durante a
pandemia, porque o idoso sempre gosta de vir e
contar as histórias. Mas a razão principal desse
número ser subnotificado é que o idoso não reconhece
que está sendo vítima de violência", afirmou o
promotor.

O Ministério Público do Maranhão divulgou vários
canais que podem servir para denúncias de maus-
tratos contra idosos. Confira abaixo:

Leia mais notícias em RadioNoticiaMaranhao.com.br e
siga nossas páginas no Facebook , no YouTube e no
Instagram . Envie informações à Redação do Rádio
Notícia Maranhão por WhatsApp pelo telefone (98)
99121-5205 .

Site: https://radionoticiamaranhao.com.br/idosa-e-

resgatada-apos-sofrer-maus-tratos-do-proprio-filho/
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Morros: MP deve apurar irregularidades no
Portal da Transparência da prefeitura

 

BLOG DO NETO CRUZ / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Neto Cruz

O Ministério Público do Estado do Maranhão deve
instaurar Inquérito Civil com a finalidade de apurar
irregularidades detectadas no Portal da Transparência
da Prefeitura de Morros, principalmente na ausência
de informações referentes às despesas com a folha de
pagamento do ano de 2021.

A Promotoria de Justiça, caso fiscalize o gestor
atrapalhado Paraíba (PL), detectará que a FOPAG não
está sendo alimentada adequadamente, violando as
diretrizes da Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011).

O site apurou que nomes de familiares de Paraíba
estariam figurando na "Folha Santa" do gestor modelo
.

Porém, ao serem realizadas várias buscas no sitio
http://morros.ma.gov.br/transparencia/folha/listar na
folha de pagamento, em todos os acessos verificou-se
a ausência de informações das despesas com folha de
pagamento dos servidores, quer seja efetivos como
temporários.

Diante das irregularidades encontradas, Paraíba deve
ser oficiado para que sejam providenciadas as
adequações no portal da transparência.

Vale ressaltar que é direito de todo cidadão o acesso à
informação e um dever da administração pública
garantir tal acesso, mediante publicidade de toda e
qualquer atividade da administração, disponibilizando
as informações indispensáveis ao interesse público,
independente de solicitação, assim como o acesso às
informações permite ao cidadão exercer o controle
social da administração pública, o que vem sendo
omitido por parte do gestor municipal.

Paraíba, que gosta de passear em Brasília , parece
não se preocupar com isso.

O blog trará novidades sobre a Folha Santa.

Aguardem.

Site: https://netocruz.blog.br/2021/07/17/morros-mp-

deve-apurar-irregularidades-no-portal-da-transparencia-

da-prefeitura/
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SÃO LUÍS - Idosa de 93 anos vítima de
negligência é resgatada no Angelim

 

BLOG DO REMOCIF / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Remocif

Em uma operação coordenada pelo Ministério
Público do Maranhão na manhã desta quinta-feira,
15, uma idosa de 93 anos, vítima de maus-tratos pelo
próprio filho, foi resgatada na residência dela, no bairro
do Angelim, em São Luís. A vítima foi levada para um
abrigo onde vai receber atendimento médico e sua
situação será avaliada por uma equipe multidisciplinar.

De acordo com o promotor de justiça de Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, a prioridade é
evitar que a saúde dela se deteriore, garantir uma
alimentação adequada e um ambiente saudável de
moradia.

"Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte do
filho. Os informes são de que ele se aproveita da
situação dela para ir às instituições pedir auxílio.
Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade, pois ela está
morando dentro do lixo", informou o promotor de
justiça.

A assistente social e coordenadora do Centro de
Prevenção à Violência da Pessoa Idosa da Defensoria
Pública Estadual, Isabel Lopizic, destacou que o
Comitê de Limpeza Urbana de São Luís vai retirar o
material entulhado na casa da idosa e as ações de
r e s g a t e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  n o s  c a s o s  d e
v u l n e r a b i l i d a d e  e  r i s c o  à  v i d a .

"O filho não percebe a violência. Ele acha normal e a
gente vê que ela está vulnerável, pois a alimentação
dela é precária e não tem acompanhamento médico.
Ela vai ficar naCasa de Acolhida Temporária do
Município de São Luís. Além disso, ele não trabalha e
depende da renda da mãe", afirmou Isabel Lopizic.

A coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso de São Luís, Ilka Brandão, declarou que existe a
preocupação de acolher as denúncias e fazer o
acompanhamento junto com as instituições da Rede
de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Renadi) a fim
de defender o direito dos idosos. "Infelizmente, durante
a pandemia, o número de casos aumentou. A
denúncia pode ser anônima, ou seja, quem souber de
algum caso de violência pode denunciar e ter seu
nome preservado".

CANAIS DE DENÚNCIAS

Disque 100

Disque Denúncia Maranhão - 3223.5800

Ouvidoria do MPMA:

Ligações gratuitas: 0800 098 1600 e Disque 127

WhatsApp: (98) 99137-1298

E-mail: ouvidoria@mpma.mp.br

Facebook: facebook.com/pg/ouvidoriampma

Instagram: ouvidoriampma

Twitter: ouvidoriampma

Aplicativo Móvel: MPMA Cidadão

Site: https://www.remocif.com.br/2021/07/sao-luis-idosa-

de-93-anos-vitima-de.html
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Procurador Geral de Justiça do Maranhão é
recebido na Câmara Municipal de Imperatriz

 

BLOG DO REMOCIF / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Remocif

Eduardo Nicolau veio trazer novidades do Ministério
Público  Estadualno combate a corrupção e
cr iminal idade

Autoridades do Poder Judiciário e do Ministério
Público do Maranhão foram recebidos na manhã
desta quinta-feira (15) em café da manhã na Câmara
Municipal de Imperatriz, onde em visita institucional, o
excelentíssimo Procurador Geral de Justiça, Dr.
Eduardo Nicolau, juntamente com o Dr. Reinaldo
Campos, vice-presidente da AMPEM (Associação do
Ministério Público do Estado do MA) e o promotor
Joaquim Ribeiro, estiveram levando novidades do MP
na região do sul do Maranhão.

Um momento em que os legisladores puderam
agradecer pela atuação da instituição na região e
ouvirem mais sobre as atividades que serão
desenvolvidas no novo prédio anexo das Promotorias,
que 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, juntamente com o Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
Regional (GAECO).

Pensando em garantir os direitos das pessoas que
vivem em situação de vulnerabilidade social, foi
anunciado pelo Procurador Geral, a intenção de
construir em Imperatriz um posto de atendimento da
Promotoria Distrital. Os parlamentares se colocaram à
disposição para identificar o local mais apropriado para
a instalação da Promotoria.

Com o objetivo de estreitar as relações entre as
instituições, a recepção contou com a presença dos
vereadores Bebé Taxista, Rogério Avelino, Berson do
Posto, Fábio Hernandez, Jhony Pan, Adhemar Freitas
Jr, Ricardo Seidel, Carlos Hermes, Zesiel Ribeiro,
Terezinha Fernandes, Cláudia Batista, Chiquim da
Diferro, Pimentel e o Presidente Alberto Sousa, além
dos representantes do Judiciário.

Sidney Rodrigues/Karol Tragante - ASSIMP

Fotos - Fábio Barbosa

Site: https://www.remocif.com.br/2021/07/procurador-
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Articulação Política do governo do
Maranhão promoverá seminário de

prevenção à corrupção
 

BLOG JORGE VIEIRA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Vieira

Em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU)
e Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), a
Secretaria de Estado de Articulação Política (Secap)
promove no próximo dia 22 de julho (quinta-feira), o
Seminário Maranhense de Prevenção à Corrupção. O
evento tem como objetivo o controle e transparência
na gestão dos recursos públicos.

Voltado para gestores públicos municipais e estaduais,
superintendentes regionais e assessores da Secap, o
evento contará com a presença de representantes do
TCE-MA, da secretária de Estado da Transparência e
Controle, Lílian Régia Gonçalves Guimarães, da
coordenação do CAOP Probidade do Ministério
Público do Estado do Maranhão (MPMA) e da Rede
de Controle da Gestão Pública do Maranhão, além de
representantes do TCU no Maranhão.

A ação integra a adesão do Maranhão ao Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção, organizado pelo
Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas
Estaduais, para a promoção da efetiva participação
dos gestores públicos estaduais e municipais nas
ações de prevenção à corrupção. Para participar do
evento online é necessário a inscrição prévia no link:
https://bit.ly/3ihuJXA

Para o secretário de Articulação Política, Rubens Jr, a
ação é essencial para fortalecer o controle e a
transparência das gestões públicas municipais.

"Nós já formalizamos uma parceria institucional entre o
TCU e a Secap para ofertar informações qualificadas
sobre gestão fiscal, transferências, execução de
políticas públicas e prestação de contas. Com este
evento, vamos fortalecer as ações de prevenção à
corrupção em parceria com as principais instituições
de controle do Estado e do país", explicou Rubens.

Site: https://www.blogjorgevieira.com/articulacao-

politica-do-governo-do-maranhao-promovera-seminario-

de-prevencao-a-corrupcao/
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Idosa de 93 anos vítima de maus-tratos é
resgatada em São Luis

 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

Uma idosa de 93 anos foi resgatada vítima de maus-
tratos pelo próprio filho, em uma residência no bairro
do Angelim. A vítima foi encaminhada para um abrigo,
onde recebeu atendimento médico. A operação foi
coordenada pelo Ministério Público do Maranhão.

De acordo com o promotor de justiça de Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, a prioridade é
evitar que a saúde dela se deteriore, garantir uma
alimentação adequada e um ambiente saudável de
moradia.

"Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte do
filho. Os informes são de que ele se aproveita da
situação dela para ir às instituições pedir auxílio.
Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade, pois ela está
morando dentro do lixo", informou o promotor de
justiça.

A assistente social e coordenadora do Centro de
Prevenção à Violência da Pessoa Idosa da Defensoria
Pública Estadual, Isabel Lopizic, destacou que o
Comitê de Limpeza Urbana de São Luís vai retirar o
material entulhado na casa da idosa e as ações de
r e s g a t e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  n o s  c a s o s  d e
v u l n e r a b i l i d a d e  e  r i s c o  à  v i d a .

"O filho não percebe a violência. Ele acha normal e a
gente vê que ela está vulnerável, pois a alimentação
dela é precária e não tem acompanhamento médico.
Ela vai ficar na Casa de Acolhida Temporária do
Município de São Luís. Além disso, ele não trabalha e
depende da renda da mãe", afirmou Isabel Lopizic.

A coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso de São Luís, Ilka Brandão, declarou que existe a
preocupação de acolher as denúncias e fazer o
acompanhamento junto com as instituições da Rede
de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Renadi) a fim
de defender o direito dos idosos. "Infelizmente, durante
a pandemia, o número de casos aumentou. A
denúncia pode ser anônima, ou seja, quem souber de
algum caso de violência pode denunciar e ter seu
nome preservado" .

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/07/idosa-de-93-

anos-vitima-de-maus-tratos.html
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Vivendo em condições desumanas, Idosa de
93 anos vítima de negligência é resgatada no

Angelim
 

CRISTIANA FRANÇA / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Cristiana França

Em uma operação coordenada pelo Ministério
Público do Maranhão na manhã da última quinta-feira
(15), uma idosa de 93 anos, vítima de maus - tratos
pelo próprio filho, foi resgatada na residência dela, no
bairro do Angelim, em São Luís. A vítima foi levada
para um abrigo onde vai receber atendimento médico
e sua situação será avaliada por uma equipe
multidisciplinar.

De acordo com o promotor de justiça de Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, a prioridade é
evitar que a saúde dela se deteriore, garantir uma
alimentação adequada e um ambiente saudável de
moradia.

" Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte
do filho. Os informes são de que ele se aproveita da
situação dela para ir às instituições pedir auxílio.
Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade, pois ela está
morando dentro do lixo", informou o promotor de
justiça .

A assistente social e coordenadora do Centro de
Prevenção à Violência da Pessoa Idosa da Defensoria
Pública Estadual, Isabel Lopizic, destacou que o
Comitê de Limpeza Urbana de São Luís vai retirar o
material entulhado na casa da idosa e as ações de
r e s g a t e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  n o s  c a s o s  d e
v u l n e r a b i l i d a d e  e  r i s c o  à  v i d a .

" O filho não percebe a violência. Ele acha normal e a
gente vê que ela está vulnerável, pois a alimentação
dela é precária e não tem acompanhamento médico.
Ela vai ficar n a C asa de A colhida T emporária do
Município de São Luís . Além disso, e le não trabalha e
depende da renda da mãe", afirmou Isabel Lopizic .

A coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso de São Luís, Ilka Brandão, declarou que existe a
preocupação de acolher as denúncias e fazer o
acompanhamento junto com as instituições da Rede
de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Renadi) a fim
de defender o direito dos idosos. "Infelizmente, durante
a pandemia, o número de casos aumentou. A

denúncia pode ser anônima, ou seja, quem souber de
algum caso de violência pode denunciar e ter seu
nome preservado".

CANAIS DE DENÚNCIAS:

Disque 100

Disque Denúncia Maranhão 3223.5800

Ouvidoria do MPMA:

Ligações gratuitas: 0800 098 1600 e Disque 127

WhatsApp: (98) 99137-1298

E-mail: ouvidoria@mpma.mp.br

Facebook:  facebook.com/pg/ouv idor iampma
Instagram: ouvidoriampma Twitter: ouvidoriampma
Aplicativo Móvel: MPMA Cidadão

Site: https://cristianafranca.com.br/vivendo-em-

condicoes-desumanas-idosa-de-93-anos-vitima-de-

negligencia-e-resgatada-no-angelim/
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Irmã do Prefeito de Pinheiro usa estrutura do
Estado para promover candidatura a

Deputada
 

IMARANHÃO 360 / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Irmã de Luciano Genésio e secretária adjunta de
Desenvolvimento Sustentável da SEMA, Lucyana
Genésio, até a alguns meses vivia às sombras das
estruturas governamentais e sem aparecer na
baixada, hoje é uma figura política bastante presente
nas cidades. Somente nesta semana em Pinheiro,
Lucyana participou da entrega de cestas básicas, aos
moradores do povoado Pericumã dos Araújos, Refúgio
e Santo Antônio dos Carvalhos, as cestas básicas é
iniciativa do Governo do Estado para combater a fome
neste período de pandemia que vivemos.

Nesta última terça-feira (13), Lucyana esteve em São
Bento participando da entrega dos 100 cartões aos
beneficiários do programa Maranhão Verde - Pró
Campos no município de Palmerândia, junto com o
vice-governador Carlos Brandão, o secretário Estadual
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Diego Rolin, o
deputado federal, André Fufuca, o prefeito Edilson, e o
seu pai e mentor de sua pré-candidatura, Zé Genésio.
O cartão do programa Maranhão Verde garante
assistência financeira aos beneficiários no valor de R$
300,00 a cada dois meses aos seus beneficiários.

O Ministério Público Eleitoral deve fica atento a
essas caminhadas da pré-candidata a deputada
estadual nessas eleições futuras.

Site: https://www.imaranhao360.com.br/2021/07/irma-do-

prefeito-de-pinheiro-usa.html
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Idosa de 93 anos vítima de maus-tratos do
próprio filho é resgatada em São Luís

 

SUÊLDA SANTOS / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Suêlda Santos

Uma idosa de 93 anos foi resgatada vítima de maus-
tratos pelo próprio filho, em uma residência no bairro
do Angelim. A vítima foi encaminhada para um abrigo,
onde recebeu atendimento médico. A operação foi
coordenada pelo Ministério Público do Maranhão.

De acordo com o promotor de justiça de Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, a prioridade é
evitar que a saúde dela se deteriore, garantir uma
alimentação adequada e um ambiente saudável de
moradia.

"Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte do
filho. Os informes são de que ele se aproveita da
situação dela para ir às instituições pedir auxílio.
Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade, pois ela está
morando dentro do lixo", informou o promotor de
justiça.

A assistente social e coordenadora do Centro de
Prevenção à Violência da Pessoa Idosa da Defensoria
Pública Estadual, Isabel Lopizic, destacou que o
Comitê de Limpeza Urbana de São Luís vai retirar o
material entulhado na casa da idosa e as ações de
r e s g a t e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  n o s  c a s o s  d e
v u l n e r a b i l i d a d e  e  r i s c o  à  v i d a .

"O filho não percebe a violência. Ele acha normal e a
gente vê que ela está vulnerável, pois a alimentação
dela é precária e não tem acompanhamento médico.
Ela vai ficar naCasa de Acolhida Temporária do
Município de São Luís. Além disso, ele não trabalha e
depende da renda da mãe" , afirmou Isabel Lopizic.

A coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso de São Luís, Ilka Brandão, declarou que existe a
preocupação de acolher as denúncias e fazer o
acompanhamento junto com as instituições da Rede
de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Renadi) a fim
de defender o direito dos idosos. "Infelizmente, durante
a pandemia, o número de casos aumentou. A
denúncia pode ser anônima, ou seja, quem souber de
algum caso de violência pode denunciar e ter seu
nome preservado". (MA10)

Site: https://sueldasantos.com.br/2021/07/17/idosa-de-

93-anos-vitima-de-maus-tratos-do-proprio-filho-e-

17

https://sueldasantos.com.br/2021/07/17/idosa-de-93-anos-vitima-de-maus-tratos-do-proprio-filho-e-resgatada-em-sao-luis/
https://sueldasantos.com.br/2021/07/17/idosa-de-93-anos-vitima-de-maus-tratos-do-proprio-filho-e-resgatada-em-sao-luis/


SUÊLDA SANTOS / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 17 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

resgatada-em-sao-luis/
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Dias antes de criar site de apoio à campanha
de Flávio Dino, funcionário do governo do
MA ganhou 100% de gratificação em seu

salário
 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Sáb, 17 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Um levantamento da Folha do Maranhão mostra que,
Lu iz  Eduardo Correa da S i lva ,  func ionár io
comissionado da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular (Sedihpop), ganhou
100% de gratificação em seu salário dois antes da
criação do site de apoio à campanha de Flávio Dino.

O caso foi revelado com exclusividade pela Folha do
Maranhão.

Informações do Diário Oficial do Maranhão mostra
que, Eduardo Correa ganhou Adicional de Serviços
Extraordinários (ASE) no percentual de 100% e
Gratificação pela Execução de Trabalho Técnico
Científico (GTC) chegando ao total de R$ 1.839,88 em
gratificação.

A portaria foi concedendo os benefícios ao servidor, foi
criada no dia 5 de maio, porém caiu no diário no dia 12
do referido mês, dois dias antes da criação do site,
que segundo apuração da Folha do Maranhão
aconteceu no dia 14 de maio.

Para efeitos legais, o aumento do salário dele em
forma de gratificação, passou a valer a partir do dia 12,
quando a portaria foi publicada no Diário Oficial do
Maranhão. Com isso, surge mais uma evidencia do
uso do dinheiro público para o pagamento do site.

Veja a gratif icação concedida pelo secretário
Francisco Gonçalves

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/07/17/dias-

antes-de-criar-site-de-apoio-a-campanha-de-flavio-dino-

funcionario-do-governo-do-ma-ganhou-100-de-

gratificacao-em-seu-salario/
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Polícia Civil contabiliza mais de 2,1 mil
prisões em operações no interior do

Maranhão
 

IMPER LOVE / IMPERATRIZ / MA - GERAL. Sáb, 17 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Por:  Imperlove

Operações da Polícia Civil, no primeiro semestre deste
ano, resultaram em 2.130 prisões de suspeitos por
crimes diversos. As ações, coordenadas pela
Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI),
tiveram foco no combate a crimes como homicídios,
tráfico de drogas e roubos, em cidades do interior do
Maranhão. Além do número expressivo de prisões, o
trabalho contabilizou a apreensão de 376 armas de
fogo.

O titular da SPCI, delegado Guilherme Campelo,
ressalta que "a sociedade maranhense tem sofrido
com as consequências da pandemia do novo
coronavírus e no que tange a segurança pública, a
Polícia Civil tem colocado à disposição da sociedade
todo um aparato para a manutenção da segurança,
proteção das pessoas e contenção da criminalidade".

De janeiro a junho, a SPCI realizou um planejamento
tendo como base a intensificação das operações
policiais e integração com as delegacias regionais,
municipais, demais superintendências que integram a
Polícia Civil e a Polícia Militar. Com o trabalho em
campo, as prisões se consolidaram ao longo dos
meses, mantendo uma média. Em janeiro, somaram
367 prisões; em fevereiro, 310 prisões; março foram
365 pessoas detidas; abril, 334 presos; maio totalizou
399 prisões; e em junho, 355 prisões.

Do total de prisões, 881 são decorrentes de auto de
prisão em flagrante, 816 de mandados de prisão
preventiva cumpridos, 152 mandados de prisão de
sentença penal condenatória, 137 de mandados de
prisão temporária, 57 de mandados de prisão civil, 50
de mandados de internação provisória, 25 de autos de
apreensão de flagrante e 12 de mandados de
recaptura.

A SPCI conta com perfi l  oficial no Instagram
(spcipcma) e serviço de Whatsapp (98 98422-5028)
para denúncias de todos os tipos de crimes. O sigilo
do denunciante é garantido e não é necessário
identificação de quem denuncia. A polícia recebe
ainda vídeos, fotos e documentos. O serviço funciona
24 horas por dia, em todo Maranhão.

Operações

Em janeiro, destaque para operação em Rosário, onde
foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva
contra membros de facção criminosa por tráfico de
drogas, associação criminosa e corrupção de
menores. Ainda, apreensão de armas de fogo e 101
cabeças de crack. Outra operação do mês ocorreu em
Itapecuru Mirim, para cumprimento de mandados de
busca domiciliar em quatro residências. O trabalho
culminou com sete presos por tráfico de drogas e
associação para o tráfico.

Em fevereiro, na cidade de Santa Helena, a polícia
realizou a operação Saturação, com fins a reprimir o
tráfico de drogas. Foram cumpridos nove mandados
de busca e apreensão; seis pessoas conduzidas,
sendo quatro em flagrante pela prática de tráfico de
drogas, posse ilegal de arma de fogo e crime
ambiental por manter animal silvestre em cativeiro. No
mesmo mês, em Barra do Corda, houve a apreensão
de aproximadamente 30 quilos de drogas, incluindo
maconha, cocaína e haxixe; e três armas de fogo.

No mês de março, operação em Cururupu autuou em
flagrante suspeito de tráfico de drogas. Com ele foram
apreendidas 102 trouxinhas de crack, um tablet médio
de crack, um automóvel Montana e R$ 17 mil em
dinheiro. Com a operação Malhas da Lei, a polícia
cumpriu cinco mandados de prisão por recaptura e
condenações. Outra apreensão, de 40 quilos de
maconha, foi realizada no mês, em operação na
cidade de Itapecuru Mirim.

Na operação Pessach, realizada no mês de abril,
foram cumpridos nove mandados de busca e
apreensão e oito pessoas presas por suspeitas de
homicídios. Duas operações de combate ao tráfico de
drogas em Bacabal, com apreensão de cerca de 15,5
quilos de maconha e 42 pedras de crack; e outra, em
Pinheiro, resultou em 10 prisões em flagrantes, várias
porções de drogas, armas, munições, dinheiro e
aparelhos de celular. Já no mês de junho, um total de
90 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos
na cidade de Fernando Falcão. A droga foi recebida
por via aérea pelos criminosos e seria distribuída no

20



IMPER LOVE / IMPERATRIZ / MA - GERAL. Sáb, 17 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

estado.

Site: https://www.imperlove.com.br/noticia/5032/policia-

civil-contabiliza-mais-de-2-1-mil-prisoes-em-operacoes-

no-interior-do-maranhao
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Crianças são alvo de ato criminoso cometido
pelos pais no interior (Polícia | Empreitada

criminosa)
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Maranhão - Crianças do interior do estado estão sendo
alvo de ato criminoso cometido pelos pais, segundo a
polícia. Na sexta-feira, 16, o Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP) deflagrou a operação
Acalento com o objetivo de combater crimes de
violência contra crianças e adolescentes no país.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/17/crian

cas-sao-alvo-de-ato-criminoso-cometido-pelos-pais-no-

interior/
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Duas crianças vítimas de tortura são
resgatadas pela polícia em Rosário
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Da Redação com informações da Polícia Civil

A Polícia Civil do Maranhão cumpriu na tarde de
quinta-feira (15), um mandado de busca e apreensão e
efetuou a retirada da guarda dos pais de duas
crianças, um menino de seis anos de idade e uma
menina, de quatro, no município de Rosário.

Segundo a Delegacia Especial da Mulher, as crianças,
sendo que o menino, tem Transtorno do Espectro
Autista (TEA), estavam em situação de vulnerabilidade
familiar, por sofrerem tortura, em continuidade
delitiva, praticados pelos próprios pais.

Ainda segundo a polícia, as torturas eram direcionadas
com mais frequência ao menino. Os pais chegavam a
apagar cigarro no corpo da criança e diziam que as
marcas eram picadas de mosquito. Quando os
agentes retiraram as crianças da residência, o menino
estava muito machucado e usando apenas uma fralda
suja. A menina estava com o cabelo muito sujo e mau
cuidada.

Os pais foram retirados da guarda das crianças, que
passaram aos cuidados da avó paterna, que mora na
cidade de Teresina, no Piauí. A Polícia Civil está
finalizando o inquérito para posteriormente encaminhar
à Justiça.

Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/07/duas-

criancas-vitimas-de-tortura-sao-resgatadas-pela-policia-

em-rosario/

23

https://oimparcial.com.br/policia/2021/07/duas-criancas-vitimas-de-tortura-sao-resgatadas-pela-policia-em-rosario/
https://oimparcial.com.br/policia/2021/07/duas-criancas-vitimas-de-tortura-sao-resgatadas-pela-policia-em-rosario/
https://oimparcial.com.br/policia/2021/07/duas-criancas-vitimas-de-tortura-sao-resgatadas-pela-policia-em-rosario/


Judiciário realiza inspeção em unidade
prisional feminina
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O Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da
Unidade de Monitoramento do Sistema Carcerário
(UMF/TJMA) ,  sob a  coordenação gera l  do
desembargador Marcelo Carvalho Silva, realizou
nessa terça-feira (13), inspeção na Unidade Prisional
de Ressocialização Feminina - UPFem.

A inspeção no Presídio Feminino de São Luís foi
realizada em conjunto com o Conselho Penitenciário
do Maranhão - COPEN, após o recebimento de
denúncia de supostas violações de Direitos
Humanos. Acompanharam a inspeção a diretora-geral
da UPFem, Maíra Dutra, e a diretora de Segurança e
Disciplina, Priscila Leal, que prestaram informações
sobre os fatos narrados na denúncia.

Durante a inspeção várias internas foram ouvidas,
especialmente as que estavam envolvidas diretamente
na denúncia. Além disso, a equipe da UMF verificou as
condições estruturais da unidade, acompanhou o
trabalho realizado pelas recuperandas (Padaria,
Projeto Digital izar Já, Cooperativa Cuxá), os
atendimentos de saúde disponibilizados, bem como as
atividades laborais e educacionais desenvolvidas.

A inspeção foi realizada pelo juiz coordenador da
UMF, Marcelo Moreira, pelo presidente do Conselho
Penitenciário do Maranhão, Pedro Lino Silva Curvelo,
e pelos conselheiros Bruno Dixon de Almeida Maciel
(Representante da DPE), Ana Karolina de Carvalho
Nunes (Representante da OAB), Thayná Freire de
Oliveira (Representante do MPF), Camila da Silva
Portela (Representante da SEDIHPOP), Susan Lucena
(Representante da Casa da Mulher Brasileira), Gerson
Lelis (Representante do Conselho da Comunidade),
Maria da Paz Calvet (Representante do Conselho de
Serviço Social). Acompanhados pela equipe da UMF:
Thaís Muniz, coordenadora executiva; Luciana Delfino
Braga, chefe da Divisão Jurídica; Dalton Luís Melo,
chefe da Divisão Estrutural Técnica; Willame Silveira,
secretário da Divisão Jurídica e Cláudia Gouveia,
coordenadora Estadual do Programa Fazendo
Justiça/CNJ.

O relatório sobre a inspeção na Unidade Prisional de
Ressocialização Feminina está em fase de elaboração
pela UMF e será encaminhado aos órgãos que
integram o sistema de justiça criminal e em resposta à
denúncia recebida.
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Site: https://omaranhense.com/judiciario-realiza-

inspecao-em-unidade-prisional-feminina/
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SEM MÁSCARA E SEM VACINAR: Após
morte de vários pastores, Deputada Mical

coloca vida de fiéis em risco
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Atitude completamente SEM NOÇÃO da parlamentar
que recusou a vacina contra a Covid-19 e agora
aparece em aglomeração, sem máscara, abraçando
inúmeros idosos durante culto na cidade de Viana.

Atitude deplorável da deputada estadual Mical
Dasmasceno (PTB) nesta quinta-feira (15) na cidade
de Viana, durante o culto de ação de graça pela
passagem do aniversário de 81 anos do Pastor Pedro
Aldir Damasceno, seu pai e ex-presidente da
CEADEMA - Convenção Estadual das Igrejas
Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão.

É que a parlamentar anunciou no último dia 07 deste
mês durante participação no programa Questão de
Ordem da rádio Nova FM ( LEMBRE ), que embora já
tenha contraído o novo coronavírus (Covid-19) não vai
tomar vacina contra a doença que continua mandando
milhares em todo o Maranhão, Brasil e no mundo.

Para piorar, além de não tomar a vacina, a deputada
aparece em aglomeração sem usar máscara ao lado
de inúmeros fiéis idosos, como exemplo, o próprio pai.

A atitude irresponsável e negacionista de Mical coloca
não apenas a vida dela em risco, como de todas as
pessoas nas quais ela mantém contato.

Isso sem contar, os próprios deputados estaduais
maranhenses os quais ela convive na ALEMA. Ainda
bem que a Assembleia Legislativa entrou em recesso.

Se a deputada tivesse empatia pelo irmãos na fé e não
tivesse infectada pelo vírus do bolsonarismo, ela
saberia que na pagina da CEADEMA nas redes
sociais ( VEJA ) está publicado mais de 20 (vinte)
notas de pesar resultantes de morte de pastores,
missionários e obreiros das Igrejas Evangélicas
Assembleia de Deus espalhadas pelo Maranhão,
vítimas exatamente da Covid-19.

Portanto, a postura irresponsável de Mical não é
apenas na descrença da vacina contra o coronavirus
é contra a vida dos maranhenses.

Site: https://www.domingoscosta.com.br/sem-mascara-

e-sem-vacinar-apos-morte-de-varios-pastores-deputada-
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Patrulha Maria da Penha é oficialmente
implantada em Caxias
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Ludwig Almeida

Inscreva-se em nosso canal

Na manhã desta sexta-feira (16), a Patrulha Maria da
Penha foi implantada em Caxias (MA), durante a
solenidade realizada na Igreja Assembleia de Deus -
Templo Central. O evento contou com a presença de
várias autoridades públicas, a exemplo do secretário
estadual de Segurança Pública Jefferson Portela, e
demais autoridades representativas do sistema de
segurança estadual, como o Comando Geral da
Polícia Militar e o prefeito de Caxias, Fábio Gentil e
prefeitos da região.

"Um dos graves problemas humanos é a violência
doméstica. O agressor é exatamente a pessoa que
deveria cuidar da mulher. A Patrulha Maria da Penha
surgiu como uma proposta nacional para o problema
da violência doméstica. Nós vamos colocar a Patrulha
Maria da Penha em 23 regionais de segurança", disse
Jefferson Portela, secretário estadual de Segurança
Pública.

"Nós estamos trazendo para Caxias em parceria com
o Governo do Estado, a Patrulha Maria da Penha, que
irá reduzir os prejuízos sofridos pelas mulheres. O
município entra com sua contra partida, e nós vamos
continuar trabalhando enaltecendo as mulheres
caxienses, oferecendo o que elas precisam, a
segurança. O município não irá se curvar", afirma
Fábio Gentil, prefeito de Caxias (MA).

Dentre outras autoridades, que merecem destaque por
estarem diretamente envolvidos com a implementação
do serviço em Caxias, destacam: Cel. Augusta,
coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha;
Marcela Lobo, juíza da 3ª Vara Criminal de Caxias;
Alcides Martins, Delegado Regional da Polícia Civil;
Major Ricardo Almeida, Comandante do 2º BPM;
Márcia Marinho, secretária municipal de Políticas
para as Mulheres; representantes do Legislativo, e o
Conselho de Direitos da Mulher. Durante o evento, foi
assinado um protocolo de intenções estabelecendo as
responsabilidades de todos os integrantes da Rede de
Proteção e Atendimento à Mulher.

"A Patrulha tem uma atividade específica que é o
acompanhamento e f iscalização das medidas
protetivas. Essa fiscalização faz com que a mulher não

desista da medida protetiva, porque ela tem o apoio de
uma equipe que está lá, que está a disposição para ir
à residência a qualquer momento, ou seja, tem toda
uma rede de proteção a favor da mulher", disse Cel.
Augusta, coordenadora estadual da Patrulha Maria da
Penha.

"Com a Patrulha Maria da Penha teremos mais força
para combater a violência contra a mulher. A mulher
precisa de proteção, e é isso que a Patrulha vem
trazendo para o município de Caxias (MA)", frisa
Amanda Gentil, secretária municipal de Governo.

"Nós somos uma rede de proteção e combate à
violência contra a mulher, que é composta por:
Promotoria, Juizado, Secretarias da Mulher, Saúde e
Educação, Assistência Social, Conselho Municipal da
Mulher, Polícias Militar e Civil, e a Patrulha veio se
juntar a nós para executar um trabalho importante. O
governador Flávio Dino, já reuniu com o prefeito Fábio
Gentil, recebemos a visita da Secretaria de Estado da
Mulher. Está vindo para Caxias a Casa da Mulher
Maranhense", afirmou Márcia Marinho, secretária
municipal de Políticas para as Mulheres.

Durante uma semana, 30 policiais, homens e mulheres
que vão integrar a Patrulha Maria da Penha em Caxias
(MA), passaram por uma formação em um Seminário
de preparação, antes da atuação no campo, onde
puderam atualizar os conhecimentos sobre a
legislação, e também de casos de sucesso, além de
conhecerem a rede de proteção à mulher em Caxias.

Criada pelo Decreto Estadual nº 31.763, a Patrulha
Maria da Penha completou 4 anos de existência no
Maranhão, em 2021. Já são mais de 12 mil mulheres
atendidas e mais de 11 mil medidas protetivas
cadastradas durante esse período. A Patrulha já
realizou 21.731 atendimentos, entre visitas, rondas e
contatos telefônicos, cumprindo 11.269 medidas
protetivas, além de atender 35 solicitações de apoio
psicológico e executar 127 prisões, com uma média de
20 atendimentos por dia. Em Caxias, é a 6ª Patrulha
Maria da Penha em funcionamento no Estado.

O diferencial da Patrulha Maria da Penha é o trabalho
human izado  as  mu lhe res  em s i tuação  de
vulnerabilidade, além de atuar na fiscalização do
cumprimento das medidas protetivas de urgência
oriundas do Poder Judiciário. Só este ano em Caxias,
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foram 160 medidas protetivas concedidas pelo juizado.
O desafio era fazer os agressores cumprirem as
medidas protetivas, trabalho que será facilitado com a
Patrulha.

"Em grande parte esses pedidos expressam não
apenas uma violência do ponto de vista física, mas
também uma violência moral. Nós tentamos atender
as demandas da mulher, mas com atenção às
demandas do requerido para que nós possamos
encontrar a melhor solução. A integração da rede, é
um dos fatores de maior eficiência, e a Patrulha vem
agregar", afirma Marcela Lobo, juíza da 3ª Vara
Criminal de Caxias (MA).

Para ter acesso ao serviço de acompanhamento, a
mulher deve ir à uma Delegacia, registrar um Boletim
de Ocorrência e solicitar a medida protetiva. Com isso,
em 48 horas, prazo de definição da medida, o oficial
de justiça comunica ao agressor o afastamento
imediato da vítima. Assim, feita esta primeira etapa da
denúncia, inicia o trabalho da Patrulha com o
acompanhamento da vítima feito por meio de visitas
domiciliares.

"As viaturas estarão na rua. E, as viaturas de área não
vão ter mais esse atendimento, porque temos uma
viatura especializada para atender. Em caso de
necessidade de apoio, as demais viaturas vão ser
chamadas. Com isso, daremos mais segurança no
atendimento normal e também protegemos as
mulheres na questão da violência doméstica", afirma
Major Ricardo Almeida, comandante do 2º BPM.

O prefeito Fábio Gentil destacou também durante a
solenidade, que além da Patrulha, o Governo do
Estado vai atender uma solicitação da gestão
municipal para enviar mais viaturas para a Polícia
Militar.

"Uma das solicitações da Prefeitura de Caxias, junto
com a Câmara Municipal ao vice-governador Carlos
Brandão e ao Governador Flávio Dino, foi que
pudessem ceder novas viaturas para Caxias para o
combate ao crime. Na próxima segunda-feira (19),
vamos assinar a vinda de novas viaturas para Caxias
(MA). É um pedido nosso, e o município vai entrar
com a contra partida, de manter o funcionamento e o
combustível, porque embora seja uma obrigação do
estado", afirma Fábio Gentil, prefeito de Caxias (MA).

Por Ludwig Almeida às
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Viver é lutar.
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Sucessão: MDB trabalha com quatro opções para
governador

Roseana Sarney, Weverton Rocha, Carlos Brandão e
Edivaldo Holanda Jr. são opções propostas por
diferentes grupos dentro do MDB para o Govern...

Indefinição: Deputada Cleide Coutinho ainda não se
pronunciou

Nada oficialmente definido nos Coutinho sobre quem
vai para a disputa da Assembleia Legislativa No final
do mês passado o prefeito de Matões...

Chacina diária e situação caótica, desabafa vereador
sobre a Segurança em Timon

O aumento da violência em Timon foi denunciado pelo
vereador Jair Mayner Aqui a gente cresceu ouvindo
que matava dois e amarrava três ...

Prefeitura de Caxias e UEMA fazem parceria para
acolher 22 médicos que participam do Revalida

A parceria entre Secretaria de Saúde de Caxias e a
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UEMA visa qualificar a assistência médica dos
participantes do processo Na última sexta-f...

Setur realiza visita técnica em atrativos turísticos
complementares na Chapada das Mesas

Desde o início de junho foram visitados seis
municípios Com o objetivo de promover oferta turística
complementar na Chapada das Mesas, a Sec...
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Corpo de homem é encontrado enterrado no
quintal de casa em Timon
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O corpo de um homem, identificado como João Paulo
Máximo Holanda, foi encontrado enterrado no quintal
de uma residência no bairro Cidade Nova I, em Timon
(MA), na manhã desta sexta-feira (16).

O corpo de um homem, identificado como João Paulo
Máximo Holanda, foi encontrado enterrado no quintal
de uma residência no bairro Cidade Nova I, em Timon
(MA), na manhã desta sexta-feira (16).

Populares localizaram o corpo por volta das 08h30 de
hoje e acionaram a polícia. Próximo do corpo estava
um crachá com a identificação da vítima, que era
montador de uma empresa no município maranhense.

Segundo o sargento Lisboa, do 11° Batalhão da
Polícia Militar de Timon (BPM), as caraterísticas do
crime se assemelham a uma possível punição por
parte de facções criminosas que atuam na região.

"Os vizinhos relataram ter ouvido gritos na madrugada
em uma suposta tortura pelo Tribunal do Crime e,
possivelmente, ele teria sido enterrado ainda com
vida", declarou o sargento em entrevista para Rede
Meio Norte.

Os militares acionaram a Polícia Civil para realizar
pericia no local. O IML (Instituto Médico Legal) foi
acionado para fazer a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios
de Timon. Até o momento não há informações sobre
quem teria cometido o crime.

Site:

https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/07/corpo-

de-homem-e-encontrado-enterrado.html
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Deputada sem máscara, sem ter vacinado ao
lado do pai, um idoso de 81 anos
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Após morte de vários pastores, Deputada Mical coloca
vida de fiéis em risco

Atitude deplorável da deputada estadual Mical
Damasceno (PTB) nesta quinta-feira (15) na cidade de
Viana, durante o culto de ação de graça pela
passagem do aniversário de 81 anos do Pastor Pedro
Aldir Damasceno, seu pai e ex-presidente da
CEADEMA - Convenção Estadual das Igrejas
Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão.

É que a parlamentar anunciou no último dia 07 deste
mês durante participação no programa Questão de
Ordem da rádio Nova FM (LEMBRE), que embora já
tenha contraído o novo Coronavírus (Covid-19) não
vai tomar vacina contra a doença que continua
mandando milhares em todo o Maranhão, Brasil e no
mundo.

Para piorar, além de não tomar a vacina, a deputada
aparece em aglomeração sem usar máscara ao lado
de inúmeros fiéis idosos, como exemplo, o próprio pai.

A atitude irresponsável e negacionista de Mical coloca
não apenas a vida dela em risco, como de todas as
pessoas nas quais ela mantém contato.

Isso sem contar, os próprios deputados estaduais
maranhenses os quais ela convive na ALEMA. Ainda
bem que a Assembleia Legislativa entrou em recesso.

Se a deputada tivesse empatia pelo irmãos na fé e não
tivesse infectada pelo vírus do bolsonarismo, ela
saberia que na pagina da CEADEMA nas redes
sociais (VEJA) está publicado mais de 20 (vinte) notas
de pesar resul tantes de morte de pastores,
missionários e obreiros das Igrejas Evangélicas
Assembleia de Deus espalhadas pelo Maranhão,
vítimas exatamente da Covid-19.

Portanto, a postura irresponsável de Mical não é
apenas na descrença da vacina contra o Coronavírus
é contra a vida dos maranhense.

Site:

https://www.imaranhao360.com.br/2021/07/deputada-

sem-mascara-sem-ter-vacinado.html
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Sai a escala para plantão das Promotorias de
Justiça e 2º grau - ATOS, FATOS E

BARATOS
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O Ministério Público do Maranhão informa a escala
de plantão das Promotorias de Justiça e do 2º grau no
período de 15 a 21 de julho de 2021.

Nas Promotorias de Justiça da Comarca da Grande
Ilha, a promotora de justiça Sidneya Madalena
Miranda Nazareth Liberato é a plantonista na área
cível de 15 a 17 de julho. De 18 a 20 de julho
responde pelo plantão o promotor de justiça
Lindonjonson Gonçalves de Sousa.

Na área criminal, de 15 a 17 de julho o plantonista é o
promotor de justiça Clodomir Bandeira Lima Neto.
De 18 a 20 de julho responde pelo plantão o promotor
de justiça Raimundo Benedito Barros Pinto. Aos
sábados, domingos e feriados, o plantão é de 24
horas.
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Idosa de 93 anos vítima de negligência é
resgatada no Angelim
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Em uma operação coordenada pelo Ministério
Público do Maranhão na manhã dessa quinta-feira,
15, uma idosa de 93 anos, vítima de maus-tratos pelo
próprio filho, foi resgatada na residência dela, no bairro
do Angelim, em São Luís. A vítima foi levada para um
abrigo onde vai receber atendimento médico e sua
situação será avaliada por uma equipe multidisciplinar.

De acordo com o promotor de justiça de Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, a prioridade é
evitar que a saúde dela se deteriore, garantir uma
alimentação adequada e um ambiente saudável de
moradia.

"Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte do
filho.

Os informes são de que ele se aproveita da situação
dela para ir às instituições pedir auxílio.

Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade, pois ela está
morando dentro do lixo", informou o promotor de
justiça.

A assistente social e coordenadora do Centro de
Prevenção à Violência da Pessoa Idosa da Defensoria
Pública Estadual, Isabel Lopizic, destacou que o
Comitê de Limpeza Urbana de São Luís vai retirar o
material entulhado na casa da idosa e as ações de
r e s g a t e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  n o s  c a s o s  d e
v u l n e r a b i l i d a d e  e  r i s c o  à  v i d a .

"O filho não percebe a violência.

Ele acha normal e a gente vê que ela está vulnerável,
pois a alimentação dela é precária e não tem
acompanhamento médico.

Ela vai ficar na Casa de Acolhida Temporária do
Município de São Luís. Além disso, ele não trabalha e
depende da renda da mãe", afirmou Isabel Lopizic.

A coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso de São Luís, Ilka Brandão, declarou que existe a
preocupação de acolher as denúncias e fazer o
acompanhamento junto com as instituições da Rede
de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Renadi) a fim
de defender o direito dos idosos. "Infelizmente, durante
a pandemia, o número de casos aumentou. A

denúncia pode ser anônima, ou seja, quem souber de
algum caso de violência pode denunciar e ter seu
nome preservado".
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Maranhão promove seminário para combate
e prevenção à corrupção - ATOS, FATOS E

BARATOS
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Em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU)
e Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), a
Secretaria de Estado de Articulação Política (Secap)
promove na próxima quinta-feira (22), o Seminário
Maranhense de Prevenção à Corrupção. O evento tem
como objetivo o controle e transparência na gestão
dos recursos públicos.

Voltado para gestores públicos municipais e estaduais,
superintendentes regionais e assessores da Secap, o
evento contará com a presença de representantes do
TCE-MA, da secretária de Estado da Transparência e
Controle, Lílian Régia Guimarães, da coordenação do
CAOP Probidade do Ministério Público do Estado do
Maranhão (MPMA) e da Rede de Controle da Gestão
Pública do Maranhão, além de representantes do TCU
no Maranhão.

A ação integra a adesão do Maranhão ao Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção, organizado pelo
Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas
Estaduais, para a promoção da efetiva participação
dos gestores públicos estaduais e municipais nas
ações de prevenção à corrupção. Para participar do
evento online é necessário a inscrição prévia no link:
https://bit.ly/3ihuJXA Para o secretário de Articulação
Política, Rubens Jr, a ação é essencial para fortalecer
o controle e a transparência das gestões públicas
municipais
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Provas contra Weverton Rocha são
"suficientes", diz promotor
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O 1ª promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público e da Probidade Administrativa, Marcos
Valentim Pinheiro Paixão, destacou que o Ministério
Público apresentou provas suficientes de que o
senador Weverton Rocha (PDT-MA) cometeu os
crimes de violações à lei de licitações e de peculato no
chamado caso Costa Rodrigues.

A afirmação consta na manifestação do órgão
ministerial à juíza Patrícia Marques Barbosa, da 44
Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, no
bojo da ação penal em que o pedetista foi mantido réu
por ilegalidades na contratação e celebração de termo
adit ivo para reforma e ampliação do ginásio
poliesportivo, que fica no Centro de São Luís.

"Vez que a presente ação está instruída com
documentos e justificativas que contém provas
suficientes da conduta imputada ao réu na denúncia,
requer o Ministério Público pelo regular andamento
do feito" escreveu o promotor de Justiça.

Conhecido como linha-dura contra a corrupção e
crimes de colarinho branco, Marcos Valentim é ex-
integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate
às Organizações Criminosas, o Gaeco.

Weverton nega as acusações, e se diz perseguido
politicamente.

No próximo dia 21 de outubro, ele senta no banco dos
réus na audiência de instrução e julgamento do caso.

Segundo a acusação, então secretário de Esporte e
Juventude do governo Jackson Lago (já falecido), o
hoje senador da República atuou de forma ilícita para
dispensar licitação para a reforma e ampliação do
ginásio poliesportivo, e beneficiar a empresa Maresia
Construtora Ltda, e chefiou desvio dos recursos.

O prejuízo aos cofres públicos do Estado do
Maranhão ultrapassa R$ 5,38 milhões.
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Filho obrigava mãe de 93 anos a morar no
meio do lixo
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Uma idosa de 93 anos foi resgatada na residência
dela, no bairro do Angelim, em São Luís. Ela estava
sendo vítima de maus-tratos pelo próprio filho,
segundo o Ministério Público do Maranhão, que
coordenou o resgate.

"Ela é cadeirante e existe uma resistência por parte do
filho. Os informes são de que ele se aproveita da
situação dela para ir às instituições pedir auxílio.
Estamos adotando todos os procedimentos para salvar
essa vida e dar um mínimo de dignidade à idosa, pois
ela está morando dentro do lixo", informou o promotor
de Justiça Augusto Cutrim.

O resgate foi feito após denúncias. A idosa estava em
uma rede, no meio de muito l ixo e objetos
acumulados. Há suspeita de abuso financeiro e outros
crimes do filho - que não foi identificado - contra ela.

A idosa foi levada para um abrigo, onde vai receber
atendimento médico e sua situação será avaliada por
uma equipe multidisciplinar.

Pelo Estatuto do Idoso, qualquer ação ou omissão que
cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico a
quem tem mais de 60 anos é violência. Em muitos
casos, o crime é cometido pelos próprios parentes.

"Pessoas do seio familiar que poderiam, por exemplo,
proteger, cuidar deles, mas o que acontece é que a
falta de atenção e a falta de cuidados faz com que
muitos idosos entrem em um ambiente emocional de
tristeza, de depressão, às vezes eles passam a viver
em um ambiente mais isolado", explica a psicóloga
Janaíne Castro.

De janeiro a junho de 2021, foram registrados 399
casos de violência contra idosos só na Região
Metropolitana de São Luís, segundo a Defensoria
Pública. Entre as situações mais frequentes estão:
negligência, abuso financeiro, violência psicológica e
violência física.

Para o promotor de Justiça Augusto Cutrim, a
realidade tende a ser ainda mais cruel do que os
números mostram.

"Primeiramente, em razão da dif iculdade em
apresentar essas denúncias , agora durante a
pandemia, porque o idoso sempre gosta de vir e

contar as histórias. Mas a razão principal desse
número ser subnotificado é que o idoso não reconhece
que está sendo vítima de violência", afirmou o
promotor.

O Ministério Público do Maranhão divulgou vários
canais que podem servir para denúncias de maus-
tratos contra idosos. Confira abaixo: Disque 100
Disque Denúncia Maranhão - 3223.5800 Ouvidoria do
MPMA: Ligações gratuitas: 0800 098 1600 e Disque
127 WhatsApp: (98) 99137- 1298
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SECCOR APRESENTA BALANÇO DE
SUAS OPERAÇÕES NO 1º/2021 NO

MARANHÃO
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O Portal em movimento

O Portal em movimento
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O Portal em movimento

Criada em 2015 como resultado da Lei Anticorrupção
que estabelece um regime de responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas quem
venham praticar atos contra a administração pública, a
P o l í c i a  C i v i l  d o  M a r a n h ã o  i m p l a n t o u  a
Superintendência Estadual de Combate à Corrupção
(Seccor), que nesta semana apresentou um balanço
de suas atividades nos seis primeiros de meses de
2021.

Em números, a Seccor deflagrou em ações conjunta
ao Grupo de Atuação de Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco) a seis operações de combate a
crimes de corrupção em cinco cidades do estado do
Maranhão. Foram 50 mandados de busca em
apreensão executados e três prisões realizadas,
sendo duas em flagrante e uma preventivamente.

No último mês de junho, uma equipe de policiais civis
da Seccor deram apoio a uma operação do Gaeco
que deram cumprimento a 14 mandados de busca e
apreensão na cidade de Timon. Além disso, uma
pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma
de fogo. Além disso, vários pedidos foram feitos ao
judiciário para quebra de sigilo bancário e fiscal de
empresas investigadas que foram solicitados pelo
Laboratório de Lavagem de Dinheiro a PC-MA.

Fonte: PC/MA

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

Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/seguranca-

publica/policia-civil/seccor-apresenta-balanco-de-suas-

operacoes-no-1o-2021-no-maranhao/
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Experiência da pandemia é retratada pelo
artista plástico João de Deus
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Após 20 anos sem pintar, dedicado somente ao
universo acadêmico, o artista plástico João de Deus
apresenta a exposição "Delírios da Quarentena", em
cartaz simultaneamente nos Espaços de Artes Márcia
Sandes (Procuradoria Geral de Justiça) e Ilzé Cordeiro
(Centro Cultural do Ministério Público - Centro). A
mostra entra em cartaz na próxima segunda, 19, e
ficará aberta até o dia 31 de agosto.

Ao todo, são 45 telas na Márcia Sandes e 22 no
CCMP. Todas criadas em 2020. Os quadros de
desenho e pintura, em geral coloridos, em estilo
figurativo/abstrato, foram feitos nas técnicas acrílica
sobre tela, cerogravura, nanquin sobre papel, mista,
giz de cera sobre papel, pastel oleoso sobre papel
canson e aquarela.

A exposição poderá ser visitada virtualmente, na
página do CCMP, e  presenc ia lmente ,  com
a g e n d a m e n t o  p o r  e - m a i l
(centrocultural@mpma.mp.br) ou pelo telefone
32191997, obedecendo aos protocolos de segurança
contra a Covid-19.

De acordo com o curador do Centro Cultural do
Ministério Público do Maranhão ,  Francisco
Colombo, o artista e professor João de Deus
aproveitou a pandemia para mergulhar intensamente
na produção artística, motivado por reflexões e pelas
incertezas da quarentena.

Conforme explicou, uma das ideias da exposição é
levantar uma recordação expressiva e reflexiva deste
período. "A voz contida pela angústia e o medo
impregnaram telas com arte que nos ajudarão a
preservar a memória deste momento tão sombrio. De
repente, filhos ficaram órfãos. Pais sem os filhos.
Famílias desestruturadas. Sensação terrível de que a
morte está à espreita. Desespero. Mais de 500 mil
vidas perdidas só no Brasil".

Colombo acrescentou que João de Deus criou as telas
como uma defesa ante a solidão e a sensação de
impotência. "O que o artista nos oferece é, no fundo,
por mais paradoxal que possa parecer, uma
celebração da vida. A arte em João revela
reminiscências tão profundas quanto difíceis de
nominar, encravadas na alma e que antecedem a
própria existência", afirmou o curador no texto de
apresentação da mostra.

Sobre o trabalho de João de Deus, o também artista
plástico Miguel Veiga comentou: "A sua expressão
bidimensional com a pintura ou o desenho nos remete
às referências modernistas do fantástico surrealista
Marc Chagal ou dos outros transgressores 'fauvistas'.
Eu diria que os delírios não estão presentes só agora
na quarentena, mas estiveram durante a vida toda de
João, na superação das linguagens artísticas, na
formação acadêmica, na vida pessoal e coletiva, na
própria construção do seu imaginário enquanto
pessoa", destacou.

A promotora de justiça Ana Teresa Silva de Freitas,
que igualmente participa da apresentação da
exposição, teceu impressões sobre o trabalho de João
de Deus: "Angústias e temores acentuam-se pela
indiferença, pela omissão e ação de quem nega a
ciência, de quem deixa morrer. Um pouco do muito,
que sangra o coração, deixa a alma e no seu
imaginário mergulha no mar das telas, dos silêncios,
dos olhares profundos, que repousam no que
precisam ver. São mortes, em recortes, e vidas, que
seguem órfãs de suas vidas, do colorido do tempo que
lhes foi roubado e que teima em não passar".

O ARTISTA

João de Deus Vieira Barros nasceu em São José de
Ribamar no dia 8 de março de 1957, dia de São João
de Deus, derivando daí seu nome. Estreou nas artes
visuais em 1995.

É professor titular aposentado da Universidade
Federal do Maranhão. Atualmente é o gestor do
Centro de Cultura de São José de Ribamar.

Site: https://omaranhense.com/experiencia-da-

pandemia-e-retratada-pelo-artista-plastico-joao-de-deus/
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Polícia Civil contabiliza 2.130 prisões em
operações no interior do Maranhão

 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Dom, 18 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Operações foram intensificadas no interior do estado
(Foto: Divulgação)

Operações da Polícia Civil , no primeiro semestre
deste ano, resultaram em 2.130 prisões de suspeitos
por crimes diversos. As ações, coordenadas pela
Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI),
tiveram foco no combate a crimes como homicídios,
tráfico de drogas e roubos, em cidades do interior do
Maranhão . O trabalho policial ainda contabilizou a
apreensão de 376 armas de fogo.

O titular da SPCI, delegado Guilherme Campelo,
ressalta que "a sociedade maranhense tem sofrido
com as consequências da pandemia do novo
coronavírus e no que tange a segurança pública, a
Polícia Civil tem colocado à disposição da sociedade
todo um aparato para a manutenção da segurança,
proteção das pessoas e contenção da criminalidade".

De janeiro a junho, a SPCI realizou um planejamento
tendo como base a intensificação das operações
policiais e integração com as delegacias regionais,
municipais, demais superintendências que integram a
Polícia Civil e a Polícia Militar. Com o trabalho em
campo, as prisões se consolidaram ao longo dos
meses, mantendo uma média. Em janeiro, somaram
367 prisões; em fevereiro, 310 prisões; março foram
365 pessoas detidas; abril, 334 presos; maio totalizou
399 prisões; e em junho, 355 prisões.

Do total de prisões, 881 são decorrentes de auto de
prisão em flagrante, 816 de mandados de prisão
preventiva cumpridos, 152 mandados de prisão de
sentença penal condenatória, 137 de mandados de
prisão temporária, 57 de mandados de prisão civil, 50
de mandados de internação provisória, 25 de autos de
apreensão de flagrante e 12 de mandados de
recaptura.

A SPCI conta com perfi l  oficial no Instagram
(spcipcma) e serviço de Whatsapp (98 98422-5028)
para denúncias de todos os tipos de crimes. O sigilo
do denunciante é garantido e não é necessário
identificação de quem denuncia. A polícia recebe
ainda vídeos, fotos e documentos. O serviço funciona
24 horas por dia, em todo Maranhão.

Operações

Em janeiro, destaque para operação em Rosário, onde
foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva
contra membros de facção criminosa por tráfico de
drogas, associação criminosa e corrupção de
menores. Ainda, apreensão de armas de fogo e 101
cabeças de crack. Outra operação do mês ocorreu em
Itapecuru Mirim, para cumprimento de mandados de
busca domiciliar em quatro residências. O trabalho
culminou com sete presos por tráfico de drogas e
associação para o tráfico.

Em fevereiro, na cidade de Santa Helena, a polícia
realizou a operação Saturação, com fins a reprimir o
tráfico de drogas. Foram cumpridos nove mandados
de busca e apreensão; seis pessoas conduzidas,
sendo quatro em flagrante pela prática de tráfico de
drogas, posse ilegal de arma de fogo e crime
ambiental por manter animal silvestre em cativeiro. No
mesmo mês, em Barra do Corda, houve a apreensão
de aproximadamente 30 quilos de drogas, incluindo
maconha, cocaína e haxixe; e três armas de fogo.

No mês de março, operação em Cururupu autuou em
flagrante suspeito de tráfico de drogas. Com ele foram
apreendidas 102 trouxinhas de crack, um tablet médio
de crack, um automóvel Montana e R$ 17 mil em
dinheiro. Com a operação Malhas da Lei, a polícia
cumpriu cinco mandados de prisão por recaptura e
condenações. Outra apreensão, de 40 quilos de
maconha, foi realizada no mês, em operação na
cidade de Itapecuru Mirim.

Na operação Pessach, realizada no mês de abril,
foram cumpridos nove mandados de busca e
apreensão e oito pessoas presas por suspeitas de
homicídios. Duas operações de combate ao tráfico de
drogas em Bacabal, com apreensão de cerca de 15,5
quilos de maconha e 42 pedras de crack; e outra, em
Pinheiro, resultou em 10 prisões em flagrantes, várias
porções de drogas, armas, munições, dinheiro e
aparelhos de celular. Já no mês de junho, um total de
90 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos
na cidade de Fernando Falcão. A droga foi recebida
por via aérea pelos criminosos e seria distribuída no
estado.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/18/policia-
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52% das mortes de mulheres no Maranhão,
na pandemia, são feminicídio (Polícia |

Assassinato)
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ASSUNTOS AFINS

Ismael Araújo / O Estado

São Luís - O Maranhão tem 52% dos assassinatos de
mulheres caracterizados como feminicídio, no período
pandêmico da Covid-19, segundo dados do 15º
Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No ano
passado, das 125 mortes de mulheres ocorridas em
todo o estado, 65 foram tipificadas pela polícia como
crime de feminicídio.
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