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Policial militar suspeito de matar médico é
ouvido na DHPP
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O soldado Adonias Sadda foi ouvido ontem, na sede
da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas
(DHPP) de Imperatriz e, de acordo com a polícia, ele
pode ser indiciado pelo crime de homicídio duplamente
qualificado. O PM foi preso no começo da noite do
último dia 27, naquela cidade, em cumprimento de
ordem judicial, suspeito de ter assassinado a tiros o
médico Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos. O crime
ocorreu na segunda- feira (26), dentro de uma casa de
eventos.

O soldado foi levado ao DHPP pelos colegas de farda
na manhã desta quarta-feira (28), onde prestou
esclarecimentos para o delegado Praxísteles Martins.
Após ser ouvido, ele retornou ao 3º Batalhão da
Políc ia Mi l i tar ,  em Imperatr iz,  mas existe a
possibilidade de ser transferido no decorrer desta
semana para o presídio militar, na capital. Adonias
Sadda disse para a polícia que o tiro que atingiu o
médico foi acidental e a vítima o teria chutado com o
objetivo de desarmá-lo.

O delegado Praxísteles Martins afirmou em entrevista
à TV Mirante que o soldado está preso de forma
temporária por um período de 30 dias, mas ela pode
ser convertida em preventiva, de acordo com o
andamento da investigação.

Adonias foi localizado pelo Serviço de Inteligência do
14º Batalhão da Polícia Militar no início da noite do
último dia 27 na residência de um advogado, no bairro
São José do Egito, em Imperatriz e levado para o
quartel da PM.

Investigação Praxísteles Martins informou que a
polícia está investigando a real motivação do crime.
Este assassinato foi filmado e postado em redes
sociais. As imagens mostram que o médico discutiu
com duas pessoas. Logo após, essas pessoas se
aproximaram do policial militar. Minutos depois,
Adonias efetuou um tiro no peito do médico, que
morreu no local.

O delegado também contou que ainda ontem, pelo
menos oito testemunhas foram ouvidas na DHPP.
Uma delas foi o proprietário da casa de eventos. No
dia do crime, guarnições da Polícia Militar foram duas
vezes ao local para encerrar a festa, mas as câmeras
de vigilância da casa mostram que o evento continuou,
sem a autorização da polícia. "Após as ocorrências

das oitivas das testemunhas e do resultado dos
exames periciais, a polícia vai encaminhar o inquérito
para o Poder Judiciário e ao Ministério Público",
frisou Praxísteles Martins.

O comandante da Polícia Militar, coronel Pedro
Ribeiro, declarou que já foi aberto um procedimento
administrativo contra o soldado na Corregedoria Militar
e ele pode ser expulso da corporação.

"Um crime covarde e praticado por quem deveria dar
segurança.

Não podemos passar a mão na cabeça de uma
pessoa que teve sua conduta desviada", frisou o
coronel.

O corpo do médico estava, até a manhã de terça-feira,
27, no Instituto Médico Legal (IML) de Imperatriz e o
sepultamento ocorreu no período da tarde em um
cemitério, de Porto Nacional, no estado do Tocantins
onde residem os familiares da vítima.

Outra prisão A polícia também prendeu no último dia
27 mais um policial militar, de nome não revelado, na
Grande Ilha. Segundo a polícia, ele é suspeito de
crime de milícia e ter assassinado o bicheiro Bruno
Vinícius Nazom Moraes Borges, de 31 anos. A vítima
foi morta a tiros no dia 12 de fevereiro deste ano, na
frente de seus familiares, em um bar na Avenida
Litorânea.

Ainda de acordo com a polícia, mais dois envolvidos
foram presos em cumprimento de ordem judicial, no
dia 17 do mês passado e este crime teria sido
motivado por rivalidade de bancas de jogo do bicho e
de apostas.
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Para evitar afastamento remunerado,
vereadores são mantidos no cargo
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Na manhã desta quarta, 28, aconteceu Sessão
Extraordinária na Câmara Municipal de Imperatriz, que
foi convocada para decidir sobre ação judicial que
pede o afastamento dos parlamentares Antônio Silva
Pimentel, Zesiel Riberio da Silva e Manoel Conceição
de Almeida (Bebé Taxista) por um período de 90 dias
do cargo de vereador. A convocação é prevista pela
Constituição Federal e exige a presença de todos os
parlamentares.

Logo após leitura do relatório do Ministério Público, o
vereador Joao Silva solicitou a interrupção da sessão
por 10 minutos e na sequência a discussão foi
retomada. Todos os vereadores compareceram e
dando prosseguimento, houve única decisão
relacionada ao processo judicial .

Foi aberta a fala aos vereadores para discorrerem,
onde Adhemar Freitas Jr e Fábio Hernandez
contextualizaram o tema e destacaram que todos tem
o direito ao contraditório, principalmente por estarem
passando por fase de investigação, mas não foram
condenados a nada, nem defesa existiu.

"Haverá espaço e tempo para as defesas e cada um
mostrará suas razões, mas o mandato parlamentar é
uma representação da democracia e deve ser
resguardado" , afirmou Adhemar.

Os vereadores deixaram claro que mantém o
compromisso de transparência e apoio aos trabalhos
do MP e consideram corretíssimo o trabalho da justiça,
porém chamam a atenção para o julgamento
antecipado de alguns setores que chegaram a
confundir o pedido do MP com uma sentença final.
São cont rár ios  ao ped ido de a fas tamento ,
principalmente por que a Câmara não pode dar posse
a suplentes e pagar salários aos afastados. A
recomendação era  a fas tá- los  e  manter  as
remunerações, o que a grande maioria não concordou.

Ao final das falas, o presidente Alberto Sousa frisou
que o momento é difícil, mas que todos estão através
de suas consciências fazendo o que acham melhor,
praticando aquilo que é justo.

"Na gestão pública estamos todos sujeitos aos órgãos
de controle e é caminhando com transparência com o
Ministério Público, Tribunal de contas, judiciário, com
um ambiente independente e de harmonia, que

precisamos dar resposta a sociedade, no trabalho de
vereador, dando satisfação a quem depositou o voto
na urna. Não podemos buscar atalhos e assim deve
ser em tudo que é público, seguindo o caminho
correto.

Tudo que é recomendado pelo MP está sendo seguido
de acordo com as orientações.

Não estamos julgando ou condenando nada, devemos
ter bom senso, respeitando a justiça.

Não podemos ser guiados por juízes de redes sociais,
que matam pessoas e reputações ", disse.

O NÃO, era pela continuidade e o SIM, pelo
afastamento.

Com maioria dos votos, foi decidido pelo não
afastamento dos vereadores, pelo entendimento
jurídico que não pode haver afastamento com
remuneração, como foi pedido pelo MP.

O mandato dos três vereadores continua, mas o
acesso a Câmara está proibido, atendendo a decisão
judicial.

S idney Rodrigues/Karol Tragante - ASSIMP

Fotos - Sidney Rodrigues

Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/07/29/para-evitar-

afastamento-remunerado-vereadores-sao-mantidos-no-

cargo/
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Aulas da rede pública e privada vão ser
retomadas em formato híbrido
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Com a conclusão do processo de vacinação contra a
Covid-19 referente à primeira dose para profissionais
ligados à educação básica e superior, as aulas
presenciais nas redes pública e privada de ensino
serão retomadas em agosto em todo o Brasil. Em São
Luís, o segundo semestre na rede municipal terá início
no dia 16 de agosto.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) já deu
início às formações sobre o Protocolo Sanitário de
Saúde na Escola, etapa fundamental para o retorno
seguro e gradual das aulas presenciais em formato
híbrido (combina aulas presenciais no formato
tradicional com o aprendizado online em um ambiente
virtual).

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte, aulas remotas, e
assim sucessivamente.

Para as escolas que não retornarem no formato
híbrido, as atividades letivas seguirão por meio do
ensino remoto, com o uso do Google Classroom, até
que estejam preparadas para o novo formato de
ensino.

O Protocolo Sanitário de Saúde na escola foi
elaborado e aprovado por diversas entidades da
educação, com um conjunto de medidas sanitárias
para proporcionar segurança dos alunos, profissionais
da educação e famílias nas escolas, que receberão
itens de higiene e cuidado redobrado das equipes do
município.

O órgão ressaltou que será obrigatório o uso de
máscaras, distanciamento social, lavagem regular das
mãos e uso do álcool em gel. A decisão das famílias
será respeitada nesse processo, podendo manter os
seus filhos no ensino remoto ou de forma híbrida, nas
escolas com a opção do novo modelo de ensino.

Em pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de
Educação, por meio de formulário online, com pais e
responsáveis, aproximadamente 70% afirmam que
espretendem retornar presencialmente para as
escolas até o mês de setembro deste ano.

A vacinação de professores, diretores e demais

funcionários das instituições de ensino atingiu
praticamente 100% e já soma mais de 3,2 milhões de
profissionais imunizados com a primeira dose e mais
de 518 mil com esquema vacinal completo. Entre os
profissionais da educação superior, mais de 340 mil já
tomaram uma dose e mais de 30 mil estão imunizados
com as duas doses ou com a única. Os dados são da
plataforma LocalizaSUS, do Ministério da Saúde.

O órgão já investiu mais de R$ 1,7 bilhão para o
enfrentamento da Covid-19 no setor, criou um
protocolo de biossegurança e, ainda, garantiu que o
planejamento de cada unidade e o retorno das
atividades presenciais tenha auxílio do MEC.

Escolas estaduais Em vídeo divulgado nas redes
sociais, o secretário de Estado da Educação, Felipe
Camarão, confirmou o retorno das aulas no próximo
dia 2 de agosto, de forma híbrida, conforme orientação
de especialistas.

Ele disse que, segundo esse formato, serão montados
também grupos de estudo e as aulas poderão ser
intercaladas, para evitar aglomerações. Haverá, por
essa razão, horários diferenciados e reforço das
equipes de limpeza.

"Criaremos as condições necessárias para que esse
retorno seja tranquilo. Durante o período em que as
escolas precisaram ser esvaziadas, o governo
cont inuou t raba lhando para que os a lunos
continuassem estudando. Mesmo assim, a pandemia
trouxe consequências graves para a educação, com
aumento do déficit de aprendizagem, por exemplo.
Somente com a volta às escolas, poderemos reverter
esse quadro. Nossa maior preocupação será a
biossegurança e a parte psicopedagógica. Nós iremos
acolher os alunos inclusive com plano de estudo",
disse Felipe Camarão.

Nas escolas particulares filiadas ao Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Maranhão (Sinepe),
Paulino Pereira, as aulas serão retomadas no dia 2 de
agosto, mas dentro do modelo híbrido, conforme
decreto governamental ainda em vigor. Ele disse que o
decreto atual valerá até o dia 30.

"Agora, caso o governador anuncie alguma mudança
nesta sextafeira, como de costume, iremos nos
adequar conforme as orientações, sendo que estamos
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preparados para a volta às aulas, seguindo todos os
protocolos sanitários e com toda a estrutura exigida,
inclusive tecnológica", disse.
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Câmara de São Luís aprova Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2022 - INFORME JP
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INFORME JP

A Câmara Municipal de São Luís aprovou em votação
final, nesta quarta-feira (28), o Projeto de Lei nº
105/2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
que apresenta  as  metas  e  pr io r idades da
administração pública municipal, além de dispor sobre
os riscos fiscais.

O texto segue para sanção do prefeito Eduardo
Braide.

Das 23 emendas apresentadas à Comissão de
Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio
Municipal (COFPPAM) no prazo regimental - e mais
duas de redação acrescentadas posteriormente -
totalizando 25 sugestões, 12 foram aprovadas, quatro
retiradas e sete rejeitadas.

A receita estimada bruta para o próximo exercício é de
R$ 3,4 bilhões e refere-se a investimentos previstos, o
que corresponde a soma da receita corrente. Foi
realizada uma audiência pública pela Casa de Leis em
que representantes das pastas do Executivo Municipal
puderam realizar a apresentação das propostas para o
próximo ano.

"O Parlamento discutiu exaustivamente sobre o projeto
de LDO, cumprindo nosso papel. Algumas emendas
foram rejeitadas, o que é normal, pois faz parte do
parlamento, e prevaleceu a vontade da maioria.
Sabemos da importância da LDO tem, pois ela serve
com arcabouço para elaboração do orçamento. Vale
ressaltar que a Câmara não teve recesso para cumprir
seu dever com a sociedade, por isso preferimos abrir
mão do recesso para continuamos produzindo",
destacou o presidente do Legislativo Municipal,
vereador Osmar Filho.

Reforço nas comunidades O presidente da Comissão
de Orçamento, vereador Marquinhos, destacou a
necessidade de recursos para intensificar ações
sociais na capital maranhense.

"Saímos com o dever cumprido.

Nós pretendemos garantir campanhas de utilidade
pública para intensificar ações, principalmente nos
bairros periféricos, que são mais carentes de políticas
públicas, e prover assistência à população, como

pilares de uma política mais próxima do cidadão",
frisou.

Após a aprovação na Casa de Leis, a LDO volta para
o Executivo, em que as proposituras aprovadas serão
elencadas e planejadas na Lei Orçamentária Anual
(LOA), que vai disponibilizar as ações e valores a
serem executados.

Prêmio Escola Digna Em sua conta pessoal no Twitter,
o governador Flávio Dino informa que irá sancionar,
nesta quinta-feira (29), às 11 horas, a lei que oficializa
o Prêmio Escola Digna e o Bolsa Auxílio Educacional,
que integram o programa Escola Digna.

O Prêmio Escola Digna estabelece mecanismos de
incentivos à melhoria dos indicadores, a partir da
distribuição de recursos, a título de premiação ou
contribuição financeira, tendo como base os resultados
obtidos nas avaliações do Sistema Estadual de
Avaliação do Maranhão (Seama) aplicada anualmente,
de forma censitária, com os estudantes do 2º, 5º e 9º
anos do Ensino Fundamental.

As escolas premiadas recebem um auxílio financeiro
de R$ 40 a R$ 60 mil, definidos conforme o número de
estudantes avaliados.

Auxílio Educacional O programa Bolsa Auxílio
Educacional concederá auxílio mensal de R$ 600 ao
profissional da educação, servidor público ou não que,
em decorrência do desenvolvimento de atividade
formativa ou realização de pesquisa no ensino básico,
participe em caráter eventual, de processo de
formação, avaliação educacional, acompanhamento
técnico pedagógico ou gestão de programas ou ações
desenvolvidas com vistas à melhoria dos indicadores
educacionais desenvolvidas pela Seduc, em regime de
colaboração com os municípios.

Investimento mensal O processo de concessão das
bolsas será regido por edital específico a ser divulgado
no mês de agosto deste ano.

O pagamento das bolsas terá um investimento mensal
(médio) de mais de R$ 500 mil.

Troca de comando O deputado federal André Fufuca
(PP-MA) assumirá a presidência nacional do PP no
lugar do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que aceitou o
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convite do presidente Jair Bolsonaro para ser ministro
da Casa Civil.

Em entrevista, Fufuca e Nogueira confirmaram que o
maranhense ficará no comando do partido enquanto o
piauiense estiver à frente da pasta. "Assumirei
temporariamente a presidência do partido", disse
Fufuca.

Articulação O ingresso de Nogueira no governo foi
costurado por Bolsonaro diante da queda de avaliação
do seu governo e de dificuldades de articulação com o
Congresso, especialmente o Senado.

O parlamentar maranhense é muito próximo do
presidente nacional da sigla, o senador Ciro Nogueira.
Ele também segue firme na presidência estadual do
Partido Progressistas.

Saneamento básico A Agência de Mobilidade Urbana
e Serviços Públicos (MOB) reuniu-se na tarde desta
quarta-feira (28) com uma equipe de representantes
da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (Caema) para tratar do Novo Marco
Regulatório de Saneamento.

Recentemente houve uma alteração na lei que trata
sobre o saneamento básico no Maranhão visando uma
universalização do serviço para abranger o maior
número de pessoas possíveis e, dessa forma, garantir
mais qualidade de vida aos cidadãos

Miudinhas

*** O governador Flávio Dino e o rei tor  da
Universidade Estadual do Maranhão (Uema), Gustavo
Costa, anunciaram a criação do curso de Direito no
campus de Grajaú, durante reunião no Palácio dos
Leões nesta semana.

*** Durante o encontro, o governador e o reitor
destacaram que todos os investimentos feitos ao longo
dos últimos anos permitiram que a Uema, pela
primeira vez em sua história, figurasse no ranking das
melhores universidades da América Latina.

*** O governador Flávio Dino ressaltou a importância
de avançar em novos projetos. "Temos trabalhado
juntos para expandir o acesso ao ensino superior de
qualidade, público e gratuito com muitas obras em
andamento nos campi da Uema em todo o estado. A
cada dia criamos novas oportunidades de qualificação
do nosso povo, especialmente para a juventude
maranhense", declarou o governador.
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Ex-prefeito de Dom Pedro é preso após ser
condenado por corrupção - ÚLTIMAS

NOTÍCIAS
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O ex-prefeito do município de Dom Pedro, José
Ribamar Costa Filho, foi preso nesta quarta-feira (28)
sob acusação de ter cometido irregularidades na
aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundef).

A Delegacia de Dom Pedro cumpriu mandado de
prisão preventiva em desfavor de Ribamar Costa Filho,
que foi sentenciado pela prática do crime do artigo 1º,
inciso I da Lei 201, que prevê: "São crimes de
responsabilidade dos prefeitos, sujeitos ao julgamento
do Poder Judic iár io,  independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio".

A sentença foi proferida pela Vara Única de Dom
Pedro. Ribamar Costa Filho foi encaminhado à
unidade prisional e se encontra à disposição da
Justiça.

O Ministério Público Federal (MPF) no Maranhão
conseguiu na Justiça a condenação do ex-prefeito
José  R ibamar  Cos ta  F i l ho ,  po r  con ta  de
irregularidades relacionadas à aplicação de recursos
federais, bem como a inobservância de percentual
mínimo com pagamento de profissionais com verbas
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef).

De acordo com o MPF, entre as irregularidades estão
a existência de pagamentos a credores contratados
sem licitação ou sem a formalização de contratos de
prestação de serviços, bem como a aplicação de
percentual inferior ao que é exigido por lei, em relação
ao pagamento de profissionais do magistério com
verbas do Fundef.

O art. 7º da Lei 9.424/1996, que dispõe sobre o
Fundef, estabelece que "os recursos do Fundo serão
utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
assegurados, pelo menos, 60% para a remuneração
dos profissionais do magistério, em efetivo exercício

de suas atividades no ensino fundamental público".

Além disso, o art. 10 da Lei 8.429/1992, que dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, determina que "constitui ato de improbidade
administrativa qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres públicos".

Assim, a Justiça Federal determinou que José
Ribamar Costa Filho tenha os direitos políticos
suspensos pelo prazo de oito anos e seja proibido de
contratar com o Poder Público ou de receber
benef íc ios  f isca is  ou cred i t íc ios ,  d i re ta  ou
indiretamente, pelo prazo de cinco anos. Além disso,
deve pagar multa civil no valor correspondente de R$
10.000,00.

STF anula condenação trabalhista que obrigava
Petrobras a pagar R$ 17 bilhões a 51 mil funcionários

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), atendeu a um pedido feito pela
Petrobras e derrubou ontem, 28, a maior condenação
trabalhista já imposta à estatal. O revés tinha sido
determinado em julgamento pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST) em 2018. Os trabalhadores ainda
podem recorrer da decisão de Moraes.

Aberto pelos empregados da petroleira, o caso que
parou no Supremo pedia o recálculo de um acordo
coletivo de 2007 que concedeu adicionais ao salário,
como t raba lho  no tu rno ,  po r  sob reav iso  e
confinamento. Milhares de funcionários pediam outra
conta, que aumentaria o valor desses extras.

Quando o TST decidiu sobre o processo, a estimativa
era de que a estatal teria de pagar R$ 17 bilhões a 51
mil funcionários e ex-funcionários em 47 ações
coletivas e mais de 7 mil ações individuais.

A Petrobras já vinha conseguindo decisões favoráveis
em relação a esse imbróglio no STF. Em uma delas,
ainda em 2018, Moraes chegou a suspender os efeitos
da decisão e ainda estendeu a suspensão às ações
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rescisórias em curso sobre a matéria.

Com a determinação de ontem, Moraes restabeleceu
sentenças que haviam dado razão à Petrobras em
instâncias inferiores. Para o ministro, não existiu
qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo
coletivo livremente firmado com os sindicatos dos
petroleiros.

Por meio do acordo coletivo, a Petrobras instituiu o
chamado Complemento de Remuneração Mínima por
Nível e Regime (RMNR). O objetivo foi igualar os
valores recebidos pelos trabalhadores.

No entanto, trabalhadores reclamaram que, ao definir
o valor de complementação do RMNR, a estatal
estava incluindo nos cálculos adicionais salariais e
outras vantagens pessoais, cuja dedução não estaria
prevista na norma coletiva. (ESTADÃO)

PC e PM apreendem 30 quilos de drogas em
condomínio na Forquilha

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar,
realizada nessa quarta-feira (28), apreendeu 30 quilos
de drogas, escondidos dentro de um imóvel, localizado
em um condomínio, no bairro da Forquilha, em São
Luís.

Segundo a delegada Sara Bonfim, titular do 13º
Distrito Policial do Cohatrac, a Polícia Civil recebeu
uma denúncia anônima, informando sobre os
entorpecentes no local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais
encontraram, no quarto da residência, 28 tabletes de
maconha, um quilo de crack, além de seis porções
médias de crack e maconha. Também foram
apreendidas duas balanças digitais e um rolo de
insulfilme, que é usado para embalar droga.

No momento da ação policial, não havia ninguém
dentro da casa. A delegada acredi ta que o
responsável pela droga tenha fugido assim que
observou a presença da polícia no condomínio. As
investigações seguem visando identificar o dono do
material e do imóvel.

(AR)
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Trabalho encabeçado pelo Ministério
Público vai sortear 120 geladeiras em Vila

Nova dos Martírios
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Doutor Sandro Bíscaro, do MP-MA, fala sobre o
trabalho encabeçado pelo Ministério Público que vai
ter o sorteio de 120 geladeiras para moradores de Vila
Nova dos Martírios. O município foi escolhido por ter
mais cadastros no programa Tarifa Baixa Renda de
Energia Elétrica, da Equatorial, que concede
descontos à famílias na conta de energia elétrica.

De acordo com ele, cerca de 900 mil famílias já fazem
parte do programa. Entretanto, ainda há cerca de 300
mil famílias que se enquadram para receber o
benefício, porém ainda não se cadastraram, ou seja,
um quarto das famílias do Estado.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/29/RDIONATIVAFM9

95IMPERATRIZMA-07.24.50-07.40.11-1627555992.mp3

1

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/29/RDIONATIVAFM995IMPERATRIZMA-07.24.50-07.40.11-1627555992.mp3
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/29/RDIONATIVAFM995IMPERATRIZMA-07.24.50-07.40.11-1627555992.mp3


Justiça afasta servidores da Câmara de
Imperatriz por suspeita de "rachadinha" e

crimes contra a administração pública
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Tags: Ministério Público.
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O Ministério Público do Maranhão aguarda
ANVISA para liberação de terceira dose
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O ministério da saúde pública do Uruguai, anunciou
ontem que todos os vacinados contra covid 19, com
duas doses da Coronavac poderão receber uma
terceira dose. Aqui no Maranhão um deputado
protocolou uma ação cobrando a aplicação de uma
dose extra do imunizante em idosos. O Ministério
Público do Maranhão diz que aguarda uma posição
da ANVISA e de demais autoridades sanitárias antes
de decidir se vai propor uma ação civil pública
pedindo que o estado garanta a revacinação de
idosos.

Multimídia:
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Servidores da câmara foram afastados por
crimes contra administração pública
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A justiça determinou o afastamento de 35 servidores
da câmara municipal de Imperatriz, incluindo 3
vereadores em exercício. Uma votação hoje na
câmara decidiu que eles permanecem na casa. Os
vereadores são investigados por suspeita de
rachadinha, contratação de funcionários fantasmas,
além de outros crimes contra a administração pública.
Segundo o procurador da Câmara foi determinado o
afastamento dos vereadores com remuneração,
contudo o número máximo de vereadores que podem
compor o parlamento são 21, mas não haveria brecha
para chamar mais 3 suplentes, então tendo em vista
essa questão, os vereadores votaram pelo não
afastamento. Essa situação vai ser encaminhada para
a central de inquérito e custodia e a juíza vai deliberar
sobre o caso.

Multimídia:
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MPMA e lideranças comunitárias debatem
demandas da Liberdade em São Luís
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Eduardo Ericeira

Uma reunião realizada em formato presencial e virtual,
nesta terça-feira, 27, entre membros do Ministério
Público do Estado do Maranhão e representantes da
comunidade quilombola da Liberdade marcou o início
das atividades da Comissão de Interação com a
Sociedade Civil (CISC), criada por meio de Ato do
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau.

A comissão tem o objetivo de promover o diálogo com
as comunidades mais vulnerabilizadas da sociedade
maranhense, para a identificação de situações de
violação de direitos, visando ao seu encaminhamento
aos órgãos de execução do MPMA. Dessa forma, a
instituição pretende fomentar a atuação proativa e
reativa de seus integrantes na resolutividade das
demandas relacionadas a esses direitos.

Presidida pelo procurador-geral de justiça, a Comissão
é composta pelos promotores de justiça José Márcio
Maia Alves, diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais, que a coordenará; Samira Mercês dos
Santos, coordenadora do Núcleo de Promoção da
Diversidade; Marco Aurélio Ramos Fonseca,
coordenador do Centro de Apoio Operacional
Criminal; Vicente de Paulo Silva Martins, titular da
Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante; Cristiane
Maia Lago, coordenadora do Centro de Apoio
Operacional dos Direitos Humanos; e José Osmar
Alves,  t i tu lar  da 26ª Promotor ia de Just iça
Especializada da comarca da Ilha de São Luís.

Na reunião, a comunidade da Liberdade foi
representada pelo presidente do Centro de Integração
Sócio-Cultural Aprendiz do Futuro (Cisaf), Maycon
Lopes, e por Alexandre Magno, integrante da Unegro,
e por outras lideranças que participaram de forma
remota. Pelo Ministério Público, estiveram presentes
o procurador-geral, Eduardo Nicolau, e os promotores
de justiça José Márcio Maia Alves, Cristiane Maia
Lago e Lítia Cavalcanti, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís.

Eduardo Nicolau, ao se dirigir aos representantes da
comunidade, assegurou que o Ministério Público
busca uma aproximação cada vez maior com o
cidadão. "Na nossa gestão, estejam certos de que
estaremos sempre de portas abertas, porque se há
uma instituição que não pode ser elitizada é o

Ministério Público. Se nós não estivermos perto do
povo, perdemos a nossa função e a nossa
essencialidade, conforme determina a Constituição",
enfatizou.

A respeito da reivindicação pleiteada pelos moradores
do quilombo da Liberdade, para que a área seja
incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI)
para a vacinação contra a Covid-19, o chefe do
Ministério Público do Maranhão esclareceu que já
manteve diálogo com o governador Flávio Dino, que
prometeu analisar a questão com a Secretaria da
Saúde.

José Márcio Maia Alves apresentou os diversos
projetos idealizados pela Secretaria para Assuntos
Institucionais, em conjunto com as promotorias de
justiça, que visam contemplar as populações mais
vulneráveis do estado.

Maykon Lopes, falando em nome do quilombo da
Liberdade, agradeceu a acolhida do Ministério
Público às reivindicações, denunciando as condições
precárias da comunidade que representa e que há
muito são ignoradas pelo Poder Público. "O racismo
institucional velado dói e determina que para pobre
nada pode; dói saber que a gente não tem garantias
dentro do estado democrático de direito; dói ser
ignorado pelos gestores", declarou, emocionado.

Em seguida, as lideranças da Liberdade relacionaram
algumas das principais demandas dos moradores,
sobretudo nas áreas da saúde, educação, transporte
público, habitação, segurança pública, requerendo a
intervenção do Ministério Público junto aos órgãos
do Poder Executivo federal, estadual e municipal.

Lítia Cavalcanti informou sobre a inserção da
comunidade no programa de tarifa social de energia
elétrica, por meio do qual o Governo Federal concede
descontos de até 65% na conta de energia. São
beneficiários do programa famílias quilombolas,
indígenas, famílias inscritas no Cadastro Único ou com
integrantes que recebem o Benefício de Prestação
Continuada (BPC).

Cristiane Maia Lago defendeu a proximidade com a
sociedade como forma de direcionar o trabalho do
Ministério Público e também listou alguns dos
projetos desenvolvidos pelo Centro de Apoio
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Operacional dos Direitos Humanos  com as
promotorias, como os de prevenção ao uso de drogas
e ao suicídio.

Ao final da reunião, o diretor da Secretaria para
Assuntos Institucionais do MPMA explicou que a
criação das Promotorias de Justiça Distritais, uma
iniciativa da atual gestão, deverá favorecer a
aproximação da sociedade com a inst i tuição
ministerial, facil itando o encaminhamento das
demandas mais urgentes da população.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/07/mpma-

e-liderancas-comunitarias-debatem.html
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Suspeito de homicídio é preso ao tentar
registrar boletim de ocorrência
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Foto enviada pela Força Tarefa da SSP-PI, o suspeito
posa com duas armas de fogo

O suspeito de um homicídio em 2019 foi preso ao
tentar registrar um boletim de ocorrência nesta quarta-
feira (28). Segundo o major Audivam Nunes,
coordenador da Força Tarefa da Secretaria de
Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), ele teria se
envolvido em um acidente e tinha ido prestar queixa
na Delegacia Especializada de Trânsito.

Assim que ele deu o nome, os policiais identificaram
que se tratava de um suspeito com mandado em
aberto em 2019 e ficou logo preso , disse o major.

Audivam Nunes acrescenta que o suspeito de iniciais
D.R.M é considerado perigoso e teria envolvimento
com facções criminosas.

Ele é perigoso, faccionado e esse homicídio em 2019
foi contra um desafeto na Vila São José, região do
bairro Promorar, na zona Sul, por disputa de território ,
finaliza o coordenador da Força Tarefa da SSP-PI.

Site:

https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/07/suspeito

-de-homicidio-e-preso-ao-tentar_29.html
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Bolsonaro sanciona programa de combate à
violência contra a mulher
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O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje (28) o
projeto de lei que cria o programa de cooperação Sinal
Vermelho para combater a violência doméstica contra
as mulheres. Com a medida, o governo, o Ministério
Público e a Defensoria Pública poderão firmar
parcerias com estabelecimentos privados para ajudar
a encaminhar denúncias contra os agressores.

A sanção, realizada durante cerimônia no Palácio do
Planalto, oficializa para todo o país a medida, que foi
implantada inicialmente pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) para incentivar as vítimas de
violência doméstica a denunciarem agressões nas
farmácias.

Nesses casos, os estabelecimentos são treinados para
ajudar vítimas de violência. Basta mostrar um X
vermelho na palma da mão, pintado com batom ou
tinta de caneta, para que o atendente, ou o
farmacêutico, entenda tratar-se de uma denúncia e em
seguida acionar a polícia.

Durante o evento, a ministra da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que o
presidente Bolsonaro tem compromisso com o
combate à violência contra a mulher.

"É uma lei que já pegou. O Brasil inteiro está fazendo
um X na mão. É uma lei que está sendo sancionada,
mas que já pegou no Brasil. Eu tenho recebido
embaixadores, eu tenho recebido contatos de outros
países para entender o que é o X na mão. A gente
está fazendo história", afirmou.

Para a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia
Arruda, a sanção do projeto mostra que a sociedade
não tolera a violência contra a mulher e que esforços
não serão poupados para ampliar a rede de
conscientização.

"A violência contra a mulher é um problema de toda a
sociedade, e é com coragem e seriedade que a gente
tem que tratar a importância dessa pauta", disse
Flávia.

O projeto também altera a Lei Maria da Penha para
cr iar  a pena contra a v iolência psicológica,
caracterizada por ameaças, constrangimento,
humilhação, ridicularização, chantagem e limitação do

direito de ir e vir da mulher. A pena vai variar entre
seis meses e dois anos de prisão.

A par t i r  de  agora ,  ju ízes  poderão a fas tar
imediatamente o agressor da convivência com a vítima
diante de risco à integridade psicológica da mulher.
Atualmente, a restrição ocorre somente diante de risco
à integridade física da vítima e dos dependentes.

Fonte: AgênciaBrasil

Site: https://oquartopoder.com/brasil/bolsonaro-

sanciona-programa-de-combate-a-violencia-contra-a-

mulher/
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Governo promove encontro para discutir
estratégias de prevenção da violência contra

mulheres
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Brasília: Legislação contra violência
doméstica fica mais dura para agressores
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O Diário Oficial da União traz hoje (29) a Lei
1 4 . 1 8 8 / 2 0 2 1  ,  q u e   p r e v ê   q u e
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões da condição do sexo
feminino" e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

CONTINUA DEPOIS DOS COMERCIAIS

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

CONTINUA DEPOIS DOS COMERCIAIS

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de

poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.

fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Site: https://sandrovagner.com.br/brasilia-legislacao-
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Vigilante envolvido em agressão contra
mulher no Mix Mateus é da Clasi Segurança
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Um dos envolvido na agressão contra Jacqueline
Débora Costa de Oliveira no Mix Mateus Atacarejo faz
parte do quadro de funcionários da empresa Clasi
Segurança Privada, que é de propriedade de Pedro
Ricardo Aquino da Silva.

A Clasi foi contratada pelo grupo Mateus para fornecer
mão de obra terceirizada para manter a segurança das
unidades e colaboradores da Rede.

Procurada, a empresa de vigilância não se pronunciou
sobre o caso.

No dia 20 desse mês, um dos vigilantes da empresa
de segurança privada se envolveu em um caso
gravíssimo de agressão e tortura contra uma mulher.
O crime foi denunciado à Casa da Mulher Brasileira e
divulgado com exclusividade pelo Blog do Neto
Ferreira .

A vítima, Jacqueline Oliveira, relatou que o segurança
e mais dois colaboradores do setor de Prevenção do
grupo Mateus a agrediram por mais de 1h em uma
sala do supermercado Mix Atacarejo Araçagy. Ela
contou que foi torturada, agredida com ripa e xingada
de vagabunda, ladra e miserável.

O caso ganhou destaque em rede nacional e foi
publicado em diversos sites, como o G1 , UOL e Ponte
. Após a repercussão, a Polícia Civil do Maranhão
afirmou que o caso já está sendo investigado pela
Delegacia Especial da Mulher de São Luís, onde a
vítima registrou a denúncia.

As providências preliminares já foram tomadas, entre
elas, a solicitação de imagens do circuito interno do
supermercado e o exame de corpo de delito. A Polícia
Civil ressaltou que testemunhas serão ouvidas no
decorrer das investigações.

O grupo Mateus se pronunciou sobre o fato:
"Informamos que foi montada uma sindicância para
apurar o caso e reforçamos, de antemão, que a
conduta relatada não condiz com os nossos
procedimentos e valores. Nos colocamos inteiramente
à disposição das autoridades para esclarecimentos".

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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MPMA e lideranças comunitárias debatem
demandas da Liberdade em São Luís

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA - NOTICIAS. Qui, 29 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

Uma reunião realizada em formato presencial e virtual,
nesta terça-feira, 27, entre membros do Ministério
Público do Estado do Maranhão e representantes da
comunidade quilombola da Liberdade marcou o início
das atividades da Comissão de Interação com a
Sociedade Civil (CISC), criada por meio de Ato do
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau.

A comissão tem o objetivo de promover o diálogo com
as comunidades mais vulnerabilizadas da sociedade
maranhense, para a identificação de situações de
violação de direitos, visando ao seu encaminhamento
aos órgãos de execução do MPMA. Dessa forma, a
instituição pretende fomentar a atuação proativa e
reativa de seus integrantes na resolutividade das
demandas relacionadas a esses direitos.

Presidida pelo procurador-geral de justiça, a Comissão
é composta pelos promotores de justiça José Márcio
Maia Alves, diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais, que a coordenará; Samira Mercês dos
Santos, coordenadora do Núcleo de Promoção da
Diversidade; Marco Aurélio Ramos Fonseca,
coordenador do Centro de Apoio Operacional
Criminal; Vicente de Paulo Silva Martins, titular da
Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante; Cristiane
Maia Lago, coordenadora do Centro de Apoio
Operacional dos Direitos Humanos; e José Osmar
Alves,  t i tu lar  da 26ª Promotor ia de Just iça
Especializada da comarca da Ilha de São Luís.

Na reunião, a comunidade da Liberdade foi
representada pelo presidente do Centro de Integração
Sócio-Cultural Aprendiz do Futuro (Cisaf), Maycon
Lopes, e por Alexandre Magno, integrante da Unegro,
e por outras lideranças que participaram de forma
remota. Pelo Ministério Público, estiveram presentes
o procurador-geral, Eduardo Nicolau, e os promotores
de justiça José Márcio Maia Alves, Cristiane Maia
Lago e Lítia Cavalcanti, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís.

Eduardo Nicolau, ao se dirigir aos representantes da
comunidade, assegurou que o Ministério Público
busca uma aproximação cada vez maior com o
cidadão. "Na nossa gestão, estejam certos de que
estaremos sempre de portas abertas, porque se há
uma instituição que não pode ser elitizada é o

Ministério Público. Se nós não estivermos perto do
povo, perdemos a nossa função e a nossa
essencialidade, conforme determina a Constituição",
enfatizou.

A respeito da reivindicação pleiteada pelos moradores
do quilombo da Liberdade, para que a área seja
incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI)
para a vacinação contra a Covid-19, o chefe do
Ministério Público do Maranhão esclareceu que já
manteve diálogo com o governador Flávio Dino, que
prometeu analisar a questão com a Secretaria da
Saúde.

José Márcio Maia Alves apresentou os diversos
projetos idealizados pela Secretaria para Assuntos
Institucionais, em conjunto com as promotorias de
justiça, que visam contemplar as populações mais
vulneráveis do estado.

Maykon Lopes, falando em nome do quilombo da
Liberdade, agradeceu a acolhida do Ministério
Público às reivindicações, denunciando as condições
precárias da comunidade que representa e que há
muito são ignoradas pelo Poder Público. "O racismo
institucional velado dói e determina que para pobre
nada pode; dói saber que a gente não tem garantias
dentro do estado democrático de direito; dói ser
ignorado pelos gestores", declarou, emocionado.

Em seguida, as lideranças da Liberdade relacionaram
algumas das principais demandas dos moradores,
sobretudo nas áreas da saúde, educação, transporte
público, habitação, segurança pública, requerendo a
intervenção do Ministério Público junto aos órgãos
do Poder Executivo federal, estadual e municipal.

Lítia Cavalcanti informou sobre a inserção da
comunidade no programa de tarifa social de energia
elétrica, por meio do qual o Governo Federal concede
descontos de até 65% na conta de energia. São
beneficiários do programa famílias quilombolas,
indígenas, famílias inscritas no Cadastro Único ou com
integrantes que recebem o Benefício de Prestação
Continuada (BPC).

Cristiane Maia Lago defendeu a proximidade com a
sociedade como forma de direcionar o trabalho do
Ministério Público e também listou alguns dos
projetos desenvolvidos pelo Centro de Apoio
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Operacional dos Direitos Humanos  com as
promotorias, como os de prevenção ao uso de drogas
e ao suicídio.

Ao final da reunião, o diretor da Secretaria para
Assuntos Institucionais do MPMA explicou que a
criação das Promotorias de Justiça Distritais, uma
iniciativa da atual gestão, deverá favorecer a
aproximação da sociedade com a inst i tuição
ministerial, facil itando o encaminhamento das
demandas mais urgentes da população.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/07/mpma-

e-liderancas-comunitarias-debatem.html
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Presidente Juscelino: jogo de cartas
marcadas aponta para esquema de corrupção
na gestão Pedro Paulo; empresa alvo da PF

ganha licitação de 'obra em andamento'
 

BLOG DO NETO CRUZ / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Qui, 29 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Neto Cruz

Documentos obtidos pelo site Maranhão de Verdade
mostram que a empresa Almeida e Lima Ltda - ME já
sabia que seria contratada para reforma do Hospital
Santo Antônio, no município de Presidente Juscelino,
antes mesmo da prefeitura lançar o edital de licitação
para o serviço. Segundo as denúncias, o episódio
ocorreu no mês de junho, quando o prefeito Pedro
Lemos (PL) completava seu sexto mês de mandato.

O blog do Neto Cruz já havia indagado ao gestor
calouro e instigado o MP a investigar o caso . Com
mais essa denúncia do MV, resta ao único vereador
que está do lado do povo, Cássio Lopes Silva,
procurar os órgãos de fiscalização para denunciar o
caso e exercer seu papel de fiscalizador do executivo.

A obra continua parada e aliados de campanha
faturando alto com aluguel de prédio para atender
quem procura atendimento na saúde, o que onera os
cofres públicos.

Mesmo após ser alvo de uma operação da Polícia
Federal que apontou um suposto esquema criminoso
no Maranhão voltado ao desvio de recursos
púb l icos ,  da  área  da  saúde,  por  me io  do
direcionamento de licitações, a Almeida e Lima não se
intimidou e continuou praticando as mesmas
irregularidades. O contrato no município juscelinense
para realização do serviço é R$ 482.436,49.

Em dezembro do ano passado a construtora esteve no
centro da Operação Descalabro, investigação
desencadeada por uma parceria entre a Polícia
Federal ,  o Ministério Público  Federal  e a
Controladoria-Geral da União, que apontou desvio
milionário nos cofres públicos em função das
ilegalidades apontadas.

A firma pertence ao empresário Igor Lima Castelo
Branco e já movimentou a bagatela de R$
32.928.352,34 em contratos com várias prefeituras
maranhenses. Conforme já mostramos anteriormente,

somente de janeiro a julho deste ano, a Almeida e
Lima já faturou quase R$ 7 milhões em contratos
firmados com apenas quatro municípios, sendo a
maioria na cidade Zé Doca, cidade comandada pela
irmã de Josimar Maranhãozinho, Josinha Cunha.

Maranhãozinho é patrão da mãe de Pedro, a Jornalista
(?) Dalva Lemos e um dos alvos da operação que
apura desvios de recursos do dinheiro da Covid-19. O
site alertou também sobre isso .

Será que Presidente Juscelino estampará as páginas
policiais em breve?

Vale a pena aguardar e conferir.

Site: https://netocruz.blog.br/2021/07/29/presidente-

juscelino-jogo-de-cartas-marcadas-aponta-para-

esquema-de-corrupcao-na-gestao-pedro-paulo-empresa-

alvo-da-pf-ganha-licitacao-de-obra-em-andamento/
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Legislação contra violência doméstica fica
mais dura para agressores

 

SUA CIDADE / SÃO LUÍS / MA. Qui, 29 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Diário Oficial da União traz nesta quinta-feira (29) a
Lei 14.188/2021, que prevê que agressores sejam
afastados imediatamente do lar ou do local de
convivência com a mulher em casos de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da vítima ou de
seus dependentes, ou se verificado o risco da
existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos do
Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher por razões da condição do sexo
feminino e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB), Renata Gil. A entidade foi autora da sugestão
ao Congresso que deu origem a Lei. A proposta foi
entregue em março deste ano aos parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

X vermelho

A lei estabelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher, qualquer
pessoa possa procurar a polícia para identificar o
agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas a fim de
viabilizar a assistência às vítimas , além de possibilitar
a capaci tação permanente dos prof issionais
envolvidos.

Dados

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
meses de março e abril de 2019. Os dados foram
publicados em maio de 2021 pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.

Fonte: Agência Brasil

Site:

http://www.suacidade.com/noticias/brasil/legislacao-

contra-violencia-domestica-fica-mais-dura-para-

agressores
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Legislação contra violência doméstica fica
mais dura para agressores

 

PORTAL ITAPECURU / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 29 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por: Mari Barros

O Diário Oficial da União traz hoje (29) a Lei
1 4 . 1 8 8 / 2 0 2 1  ,  q u e   p r e v ê   q u e
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006).

A norma prevê pena de reclusão de um a quatro
anos para o crime de lesão corporal cometido contra a
mulher "por razões da condição do sexo feminino" e a
determinação do afastamento do lar do agressor
quando há risco, atual ou iminente, à vida ou à
integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de

poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.

Fonte: Agência Brasil

Site: https://portalitapecuru.com/noticias/legislacao-

contra-violencia-domestica-fica-mais-dura-para-

agressores/
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Mãe de médico morto por PM quer
posicionamento da SSP

 

PORTAL IMPERATRIZ ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 29 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Ananda Portilho

Em um desabafo enviado ao Imperatriz Online, Ariélia
Calaça, mãe do médico Bruno Calaça, assassinado
pelo policial militar Adonias Sadda, na madrugada da
última segunda-feira, cobra um posicionamento da
Secretaria de Segurança Pública e pede a expulsão
do PM da corporação.

No vídeo, a mãe de Bruno lembra que o filho estava
em uma festa e que não ter ia t ido nenhum
desentendimento com o policial. "Meu filho saiu para ir
em uma festa, em uma boate, na Beira-Rio e chegou
esse policial despreparado, sem nada (sem motivo),
ele não fez nada para o policial. Ele matou meu filho à
queima roupa".

Imagens de uma câmera de segurança da boate
mostram que o PM foi provocado por um segundo
homem, que não teve a identidade divulgada pela
Polícia Civil. O policial matou Bruno Calaça com um
tiro e, em depoimento, alegou "tiro acidental" para
justificar o que aconteceu.

O médico tinha se formado há menos de 10 dias e
tinha apenas 23 anos de idade. Adonias Sadda foi
preso na última terça-feira, escondido na casa de seu
advogado. O caso está sendo investigado pela
Delegacia de Homicídios.

O Imperatriz Online procurou pela Secretaria de
Segurança Pública, mas não recebeu resposta. Pelo
Twitter, o secretário Jefferson Portela informou apenas
que Adonias tinha sido preso.

Confira o vídeo

Site: https://imperatriz.online/2021/07/29/mae-de-medico-

morto-por-pm-quer-posicionamento-da-ssp/

10

https://imperatriz.online/2021/07/29/mae-de-medico-morto-por-pm-quer-posicionamento-da-ssp/
https://imperatriz.online/2021/07/29/mae-de-medico-morto-por-pm-quer-posicionamento-da-ssp/


SÃO LUÍS - MPMA ajuíza ACP para
sinalização do parquinho da Litorânea

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 29 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão propôs na última
segunda-feira, 26, Ação Civil Pública de obrigação de
fazer, com pedido de medida liminar, contra o Estado
do Maranhão, para a adequada sinalização do
Parquinho da Litorânea, no prazo de 48 horas,
especialmente nos pontos onde houve e onde haja
iminência de desabamento da mureta de proteção do
logradouro. O objetivo é preservar a segurança dos
usuários do parquinho.

A ACP foi formulada pelo titular da 31ª Promotoria de
Justiça Especializada de São Luís, Zanony Passos
Silva Filho.

No início deste mês, foi observado o desmoronamento
parcial da mureta do Teatro de Arena da Litorânea,
popularmente conhecido como Parquinho da
Litorânea. O problema foi divulgado pela imprensa da
capital. Além disso, o promotor de justiça recebeu
fotografias sobre o estado de degradação do
logradouro.

O pedido da Ação contra o Executivo Estadual se
refere somente à sinalização do espaço, a fim de
evitar tragédia maior. A reconstrução e manutenção da
mureta será objeto de outra Ação do MPMA contra o
Governo do Estado.

Site: https://omaranhense.com/sao-luis-mpma-ajuiza-

acp-para-sinalizacao-do-parquinho-da-litoranea/
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Legislação contra violência doméstica fica
mais dura para agressores

 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 29 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da redação com informações da Agência Brasil

O Diário Oficial da União traz hoje (29) a Lei
1 4 . 1 8 8 / 2 0 2 1 ,  q u e   p r e v ê   q u e
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões da condição do sexo
feminino" e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de
poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.

Site:

https://oimparcial.com.br/noticias/2021/07/legislacao-

contra-violencia-domestica-fica-mais-dura-para-

agressores/
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MP ajuíza ACP para sinalização do
parquinho da Avenida Litorânea (Política |

Na Justiça)
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SÃO LUÍS - O Ministério Público do Maranhão
propôs na última segunda-feira, 26, Ação Civil
Pública de obrigação de fazer, com pedido de medida
liminar, contra o Estado do Maranhão, para a
adequada sinalização do Parquinho da Litorânea, no
prazo de 48 horas, especialmente nos pontos onde
houve e onde haja iminência de desabamento da
mureta de proteção do logradouro. O objetivo é
preservar a segurança dos usuários do parquinho.

A ACP foi formulada pelo titular da 31ª Promotoria de
Justiça Especializada de São Luís, Zanony Passos
Silva Filho.

No início deste mês, foi observado o desmoronamento
parcial da mureta do Teatro de Arena da Litorânea,
popularmente conhecido como Parquinho da
Litorânea. O problema foi divulgado pela imprensa da
capital. Além disso, o promotor de justiça recebeu
fotografias sobre o estado de degradação do
logradouro.

O pedido da Ação contra o Executivo Estadual se
refere somente à sinalização do espaço, a fim de
evitar tragédia maior. A reconstrução e manutenção da
mureta será objeto de outra Ação do MPMA contra o
Governo do Estado.

Redação: CCOM-MPMA

Site:
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Aulas da rede pública e privada vão ser
retomadas em formato híbrido (Cidades |

Educação básica)
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Evandro Júnior / O Estado

São Luís - Com a conclusão do processo de
vacinação contra a Covid-19 referente à primeira dose
para profissionais ligados à educação básica e
superior, as aulas presenciais nas redes pública e
privada de ensino serão retomadas em agosto em
todo o Brasil. Em São Luís, o segundo semestre na
rede municipal terá início no dia 16 de agosto.

Site:
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Legislação contra violência doméstica fica
mais dura para agressores
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O Diário Oficial da União traz nesta quinta-feira (29) a
L e i  1 4 . 1 8 8 / 2 0 2 1  ,  q u e   p r e v ê   q u e
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões da condição do sexo
feminino" e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de
poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de

feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.

Site: http://jornalodebate.com.br/legislacao-contra-
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Atraso na votação do novo Plano Diretor
causa prejuízo de bilhões a São Luís
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Wallace Braga

Movimentos sociais definem a proposta como
excludente e benéfica a reprodução ampliada do
capital.

Será que as disputas políticas são travadas apenas
durante o período eleitoral e que, após proclamado o
resultado, o interesse coletivo deve prevalecer?
Certamente, assim pensa o cidadão, ou seja,
independente da sigla partidária, o bem-estar da
sociedade é o balizador das ações políticas e
administrativas do Poder Público.

Em tese, era o que deveria acontecer, principalmente
quando o foco é o Projeto de Lei nº 174/2019, de
autoria do Executivo Municipal, que trata do novo
Plano Diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, obrigatório
para as cidades com mais de 20 mil habitantes e que
serve de "parâmetro para a ver i f icação do
cumprimento da função social das propriedades
inseridas nos perímetros urbanos" (art.182 da CF).

Em São Luís, a elaboração do novo Plano Diretor
começou em 2015, e o debate teve início em 2019.
Porém, recheado de falhas, segundo apontou o
Ministério Público Estadual, retornou ao Executivo
ano passado na gestão do ex-prefeito Edvaldo
Holanda Júnior, onde permanece até a presente data.

A falta de posicionamento, já na gestão do prefeito
Eduardo Braide (Podemos), vem prejudicando a
cidade de São Luís pela não arrecadação de alguns
bilhões de reais. Arcaico e desatualizado, já que a Lei
4.669 foi editada em 2006, a planta de valores da
capital, por exemplo, segundo informações técnicas,
que hoje é de R$ 14 bi, após atualização da lei, subirá
para R$ 180 bilhões.

PRONTA PARA O DEBATE

O Legislativo Municipal, através do presidente da
Comissão de Mobilidade Urbana ,  Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano, o vereador
Astro de Ogum (PCdoB), vem cobrando o envio do
projeto àquela Casa, porém, sem qualquer explicação,
o Executivo permanece inerte.

"Ainda estamos aguardando o projeto do Plano

Diretor. Não sabemos em qual órgão da Prefeitura ele
se encontra, muito embora ele seja o assunto mais
importante da atualidade na nossa cidade. Somos uma
comissão de cinco vereadores que vai trabalhar com o
Plano Diretor de forma macro, inclusive com a
presença do Ministério Público .  Esta Casa
Legislativa precisa fazer o trabalho dela, por isso,
precisamos focar para conseguirmos levá-lo a plenário
até outubro', disse Astro.

Lembrando que, além de Astro, compõe a Comissão
de Mobilidade Urbana os vereadores Aldir Junior
(PL), Paulo Vitor (PCdoB), Octávio Soeiro (Podemos)
e Ribeiro Neto (PMN). Dos cinco, três não estiveram
no palanque do atual prefeito, mas, certamente, essa
não deve ser a razão que vem atrapalhando o envio
do PL para a retomada do debate no Legislativo
Municipal, já que a assertiva apontada ao início do
texto deve ser fomentada por grandes gestores, há
exemplo do prefeito Eduardo Braide.

A elaboração do Plano Diretor está disposta no art. 40,
§4º, I, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001),
devendo ser revisado a cada década. É nele que
encontramos o conjunto de propostas para o futuro
desenvolvimento dos usos do solo urbano, das redes
de infraestrutura e de elementos fundamentais da
estrutura urbana.

A principal função do Plano Diretor é assegurar o bem-
estar geral, de modo a preservar o meio ambiente,
promover qualidade de vida para a população e
garantir desenvolvimento urbano sustentável para a
cidade. Para tal, a participação da população na
elaboração do Plano Diretor é de extrema relevância,
visando à identificação, aos estudos e às melhorias
para os diversos pontos.

ATRASO NA DISCUSSÃO

Em 2015, quando teve início o processo de revisão do
PD, objetivava-se fazer apenas alguns ajustes no texto
sobre o Macrozoneamento Ambiental, discussão e
aprovação imediata  da le i  de zoneamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo, complementar
ao Plano Diretor, índices e usos urbanísticos, dividindo
a cidade em zonas ou áreas.

Na época, o processo previa oito audiências, no
entanto o Ministério Público Estadual e a sociedade
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civil pediram um número maior e mais divulgação. A
Prefeitura acatou e estabeleceu 15 audiências, destas,
13 foram realizadas, mas mesmo assim todo o
processo foi cancelado pelo Parquet, que determinou
uma discussão mais ampla.

O PD de fato foi rediscutido por órgãos e membros da
Prefeitura e de outros setores da sociedade em
reuniões técnicas no Conselho da Cidade (CONCID)
e, após alguns meses da entrega do projeto pelo então
prefeito Edivaldo Holanda ao Presidente da Câmara
dos Vereadores Osmar Filho (PDT), ocorreu mais
pressão para ampliar ainda mais a discussão, o que foi
acatado pelos vereadores.

PRIVATIVO E EXCLUDENTE

Após realização das audiências, metade na zona
urbana e a outra na zona rural, os movimentos sociais
não pouparam criticas ao documento elaborado pelo
Executivo, com ênfase para a transformação de
grande parte da zona rural em urbana, visando
atender aos interesses do capital imobiliário local e do
capital financeiro estrangeiro.

"Além da indecente e criminosa supressão da zona
rural, a não definição de Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), um instrumento urbanístico de inclusão
social que nunca foi regulamentado na cidade; uma
redelimitação grotesca nas áreas de dunas no litoral
norte; a mudança de zona de metade do Sítio Santa
Eulália é uma vergonha, razão pela qual defendemos
que a proposta do novo Plano Diretor de São Luís,
chamado de 'estratégico' pelo prefeito não representa
as necessidades reais da população. Ao contrário, é
excludente e visa à privatização de novos espaços
para a reprodução ampliada do capital", disse o
professor universitário Luiz Eduardo Neves dos
Santos, em artigo publicado no Esquerda Online.

OMISSÕES TÉCNICAS-

Diante de muitas reclamações, o Ministério Público
entregou algumas preposições à Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ da CMSL. Na avaliação
do promotor de justiça, Fernando Barreto (Meio
Ambiente), o projeto de lei contém "omissões técnicas
e equívocos legais", o que poderá resultar na rejeição
integral do Plano Diretor ou na judicialização com
possível declaração de nulidade.

Barreto recomendou que à Câmara de Vereadores
devolvesse o projeto ao Executivo para a correção das
falhas, sobretudo as relacionadas com os mapas de
macrozoneamento, bem como fazer o convite para o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo acompanhar
essa fase do processo legislativo, evitando as
inconformidades técnicas detectadas.

Um dos problemas mais graves apontados pelo MPE
foi quanto ao mapa de macrozoneamento ambiental,
que reconhece como edificáveis áreas de dunas que
foram indevidamente ocupadas e cujas construções
encontram-se, em grande parte, judicializadas nos
âmbitos da Justiça federal e da estadual. "O
reconhecimento de que áreas de dunas foram
indevidamente objeto de edificações e que, mesmo
assim, seriam agora classificadas como edificáveis
esbarra na Súmula nº 613 do Superior Tribunal de
Justiça, que veda o fato consumado em matéria
ambiental", observou.

Site: https://maranhaodeverdade.com.br/atraso-na-
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Legislação contra violência doméstica fica
mais dura para agressores
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O Diário Oficial da União traz hoje (29) a Lei
1 4 . 1 8 8 / 2 0 2 1 ,  q u e   p r e v ê   q u e
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões da condição do sexo
feminino" e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de
poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de

feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.

Fonte: Agência Brasil

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/9316-
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Adapec apresenta ao MPE ações de combate
a produção e comercialização de produtos

clandestinos de origem animal
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A Adapec realiza semanalmente fiscalizações em todo
Estado para combater a comercialização de produtos
ilegais

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e o
Centro de Apoio das Áreas do Consumidor, da
Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher
(CAOCCID), do Ministério Público do Tocantins
(MPE) reuniram-se nesta última quarta-feira, 28, onde
a Agência apresentou as ações que estão sendo
desenvolvidas pelo órgão no Estado, para o combate a
produção e comercialização de produtos clandestinos
de origem animal.

Na reunião foi apresentada à promotora, Isabelle
Rocha Valença Figueiredo, a equipe da Adapec
responsável pela atuação nesta área. Foi solicitado
pela equipe, apoio do MPE nas ações que a Agência
realiza no Estado.

Nesta semana a Adapec real izou b l i tzs de
fiscalizações em Guaraí e Brasilândia, onde foram
apreendidos em dois veículos, produtos de origem
animal clandestinos sem inspeção e impróprios para o
consumo humano. As duas autuações geraram multas
aos infratores no valor de R$ 7 mil reais e os produtos
foram destruídos no aterro sanitário.

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1022726/adapec-

apresenta-ao-mpe-acoes-de-combate-a-producao-e-
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O

traz hoje (29) a Lei 14.188/2021, que prevê que
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões da condição do sexo
feminino" e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de
poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1022721/legislacao-
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agressores
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Câmara municipal não atende pedido do
Ministério Público
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Na câmara municipal de Imperatriz pra evitar
afastamento remunerado dos vereadores, tivemos
ontem sessão extraordinária. Os vereadores foram
mantidos no cargo, portanto eles não atenderam ao
pedido do ministério público.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/29/RDIONATIVAFM9

95IMPERATRIZMA-10.42.36-10.42.52-1627570481.mp3
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O Ministério Público do Maranhão aguarda
ANVISA para liberação de terceira dose
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O ministério da saúde pública do Uruguai, anunciou
ontem que todos os vacinados contra covid 19, com
duas doses da Coronavac poderão receber uma
terceira dose. Aqui no Maranhão um deputado
protocolou uma ação cobrando a aplicação de uma
dose extra do imunizante em idosos. O Ministério
Público do Maranhão diz que aguarda uma posição
da ANVISA e de demais autoridades sanitárias antes
de decidir se vai propor uma ação civil pública
pedindo que o estado garanta a revacinação de
idosos.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/29/RDIOMIRANTEA

M600SOLUSMA-07.07.42-07.10.47-1627555025.mp3
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Servidores da câmara foram afastados por
crimes contra administração pública
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A justiça determinou o afastamento de 35 servidores
da câmara municipal de Imperatriz, incluindo 3
vereadores em exercício. Uma votação hoje na
câmara decidiu que eles permanecem na casa. Os
vereadores são investigados por suspeita de
rachadinha, contratação de funcionários fantasmas,
além de outros crimes contra a administração pública.
Segundo o procurador da Câmara foi determinado o
afastamento dos vereadores com remuneração,
contudo o número máximo de vereadores que podem
compor o parlamento são 21, mas não haveria brecha
para chamar mais 3 suplentes, então tendo em vista
essa questão, os vereadores votaram pelo não
afastamento. Essa situação vai ser encaminhada para
a central de inquérito e custodia e a juíza vai deliberar
sobre o caso.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/29/RDIOMIRANTEA

M600SOLUSMA-06.51.59-06.54.54-1627553985.mp3
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Com atraso de 15 anos, atualização do Plano
Diretor vem causando prejuízos a São Luis
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Suêlda Santos

Considerado excludente, desde 2020, o Projeto de Lei
se encontra para ajustes no Poder Executivo
atendendo pedido do MPE

Será que as disputas políticas são travadas apenas
durante o período eleitoral e que, após proclamado o
resultado, o interesse coletivo deve prevalecer?
Certamente, assim pensa o cidadão, ou seja,
independente da sigla partidária, o bem-estar da
sociedade é o balizador das ações políticas e
administrativas do Poder Público.

Em tese, era o que deveria acontecer, principalmente
quando o foco é o Projeto de Lei nº 174/2019, de
autoria do Executivo Municipal, que trata do novo
Plano Diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, obrigatório
para as cidades com mais de 20 mil habitantes e que
serve de "parâmetro para a ver i f icação do
cumprimento da função social das propriedades
inseridas nos perímetros urbanos" (art.182 da CF).

Em São Luís, a elaboração do novo Plano Diretor
começou em 2015, e o debate teve início em 2019.
Porém, recheado de falhas, segundo apontou o
Ministério Público Estadual, retornou ao Executivo
ano passado na gestão do ex-prefeito Edvaldo
Holanda Júnior, onde permanece até a presente data.

A falta de posicionamento, já na gestão do prefeito
Eduardo Braide (Podemos), vem prejudicando a
cidade de São Luís pela não arrecadação de alguns
bilhões de reais. Arcaico e desatualizado, já que a Lei
4.669 foi editada em 2006, a planta de valores da
capital, por exemplo, segundo informações técnicas,
que hoje é de R$ 14 bi, após atualização da lei, subirá
para R$ 180 bilhões.

PRONTA PARA O DEBATE

O Legislativo Municipal, através do presidente da
Comissão de Mobilidade Urbana ,  Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano, o vereador
Astro de Ogum (PCdoB), vem cobrando o envio do
projeto àquela Casa, porém, sem qualquer explicação,
o Executivo permanece inerte.

"Ainda estamos aguardando o projeto do Plano

Diretor. Não sabemos em qual órgão da Prefeitura ele
se encontra, muito embora ele seja o assunto mais
importante da atualidade na nossa cidade. Somos uma
comissão de cinco vereadores que vai trabalhar com o
Plano Diretor de forma macro, inclusive com a
presença do Ministério Público .  Esta Casa
Legislativa precisa fazer o trabalho dela, por isso,
precisamos focar para conseguirmos levá-lo a plenário
até outubro' , disse Astro.

Lembrando que, além de Astro, compõe a Comissão
de Mobilidade Urbana os vereadores Aldir Junior
(PL), Paulo Vitor (PCdoB), Octávio Soeiro (Podemos)
e Ribeiro Neto (PMN). Dos cinco, três não estiveram
no palanque do atual prefeito, mas, certamente, essa
não deve ser a razão que vem atrapalhando o envio
do PL para a retomada do debate no Legislativo
Municipal, já que a assertiva apontada ao início do
texto deve ser fomentada por grandes gestores, há
exemplo do prefeito Eduardo Braide.

A elaboração do Plano Diretor está disposta no art. 40,
§4º, I, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001),
devendo ser revisado a cada década. É nele que
encontramos o conjunto de propostas para o futuro
desenvolvimento dos usos do solo urbano, das redes
de infraestrutura e de elementos fundamentais da
estrutura urbana.

A principal função do Plano Diretor é assegurar o bem-
estar geral, de modo a preservar o meio ambiente,
promover qualidade de vida para a população e
garantir desenvolvimento urbano sustentável para a
cidade. Para tal, a participação da população na
elaboração do Plano Diretor é de extrema relevância,
visando à identificação, aos estudos e às melhorias
para os diversos pontos.

ATRASO NA DISCUSSÃO

Em 2015, quando teve início o processo de revisão do
PD, objetivava-se fazer apenas alguns ajustes no texto
sobre o Macrozoneamento Ambiental, discussão e
aprovação imediata  da le i  de zoneamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo, complementar
ao Plano Diretor, índices e usos urbanísticos, dividindo
a cidade em zonas ou áreas.

Na época, o processo previa oito audiências, no
entanto o Ministério Público Estadual e a sociedade
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civil pediram um número maior e mais divulgação. A
Prefeitura acatou e estabeleceu 15 audiências, destas,
13 foram realizadas, mas mesmo assim todo o
processo foi cancelado pelo Parquet, que determinou
uma discussão mais ampla.

O PD de fato foi rediscutido por órgãos e membros da
Prefeitura e de outros setores da sociedade em
reuniões técnicas no Conselho da Cidade (CONCID)
e, após alguns meses da entrega do projeto pelo então
prefeito Edivaldo Holanda ao Presidente da Câmara
dos Vereadores Osmar Filho (PDT), ocorreu mais
pressão para ampliar ainda mais a discussão, o que foi
acatado pelos vereadores.

PRIVATIVO E EXCLUDENTE

Após realização das audiências, metade na zona
urbana e a outra na zona rural, os movimentos sociais
não pouparam criticas ao documento elaborado pelo
Executivo, com ênfase para a transformação de
grande parte da zona rural em urbana, visando
atender aos interesses do capital imobiliário local e do
capital financeiro estrangeiro.

"Além da indecente e criminosa supressão da zona
rural, a não definição de Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), um instrumento urbanístico de inclusão
social que nunca foi regulamentado na cidade; uma
redelimitação grotesca nas áreas de dunas no litoral
norte; a mudança de zona de metade do Sítio Santa
Eulália é uma vergonha, razão pela qual defendemos
que a proposta do novo Plano Diretor de São Luís,
chamado de 'estratégico' pelo prefeito não representa
as necessidades reais da população. Ao contrário, é
excludente e visa à privatização de novos espaços
para a reprodução ampliada do capital", disse o
professor universitário Luiz Eduardo Neves dos
Santos, em artigo publicado no Esquerda Online.

OMISSÕES TÉCNICAS

Diante de muitas reclamações, o Ministério Público
entregou algumas preposições à Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ da CMSL. Na avaliação
do promotor de justiça, Fernando Barreto (Meio
Ambiente), o projeto de lei contém "omissões técnicas
e equívocos legais" , o que poderá resultar na rejeição
integral do Plano Diretor ou na judicialização com
possível declaração de nulidade.

Barreto recomendou que à Câmara de Vereadores
devolvesse o projeto ao Executivo para a correção das
falhas, sobretudo as relacionadas com os mapas de
macrozoneamento, bem como fazer o convite para o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo acompanhar
essa fase do processo legislativo, evitando as
inconformidades técnicas detectadas.

Um dos problemas mais graves apontados pelo MPE
foi quanto ao mapa de macrozoneamento ambiental,
que reconhece como edificáveis áreas de dunas que
foram indevidamente ocupadas e cujas construções
encontram-se, em grande parte, judicializadas nos
âmbitos da Justiça federal e da estadual. "O
reconhecimento de que áreas de dunas foram
indevidamente objeto de edificações e que, mesmo
assim, seriam agora classificadas como edificáveis
esbarra na Súmula nº 613 do Superior Tribunal de
Justiça, que veda o fato consumado em matéria
ambiental" , observou.

Site: https://sueldasantos.com.br/2021/07/29/com-atraso-

de-15-anos-atualizacao-do-plano-diretor-vem-causando-

prejuizos-a-sao-luis/
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PGJ faz visita institucional ao Solar do
Outono
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Manhã desta quinta-feira, 29, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, fez uma visita ao Instituto de
Longa Permanência para Idosos (ILPI) Solar do
Outono, no bairro da Cohab, em São Luís. O objetivo
foi conhecer o trabalho da instituição e a situação dos
abrigados.

O titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, e a promotora de
justiça e chefe de gabinete da Procuradoria Geral de
Justiça, Theresa Ribeiro de La Iglesia, igualmente
participaram da visita. Todos foram recebidos pelo
diretor Glecio Sandro Silva.

"A instituição atende aos idosos hipervulneráveis,
principalmente os que são totalmente dependentes. O
tratamento é o melhor possível e estamos felizes com
o trabalho desenvolvido. É uma referência nacional",
afirmou Augusto Cutrim.

As instituições de longa permanência são destinadas à
moradia coletiva de pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos, normalmente sem suporte familiar
e em condições de dignidade e cidadania.

O Solar do Outono é mantido pelo governo estadual e
abriga pessoas que não podem se cuidar, serem
cuidados pela família e em situação de vulnerabilidade
social, física e financeira. "São pessoas que já
contribuíram muito para a sociedade, já tiveram uma
vida ativa, constituíram família e por diversos motivos
foram abandonados. Então eles vêm para cá e nós
damos amor, afeto, carinho e cuidados. Temos uma
equipe multidisciplinar que os atendem em suas
necessidades", explicou Glecio Silva.

O diretor enfatizou o diálogo constante com o MPMA
para buscar soluções para os problemas da instituição
e defesa dos idosos abrigados. "O Ministério Público
é nosso grande referencial aqui no Maranhão. Muitos
problemas que seriam judicializados são resolvidos no
diálogo. O MP é um parceiro de todo dia".

Ao final da visita, Eduardo Nicolau afirmou que
vistoriar o Solar do Outono foi uma oportunidade de
conhecer os idosos e os profissionais que trabalham
no local. "O Solar foi reformado e estou vendo que
aqui os velhinhos são muito bem tratados, pois
precisam de cuidados específicos o dia inteiro e isso
eles estão tendo".
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Site: https://www.portaldoitaqui-

bacanga.com.br/2021/07/pgj-faz-visita-institucional-ao-

solar.html
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Seduc debate com representantes estudantis e
CAOP sobre retorno às aulas na Rede

Pública Estadual
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Wanderson Ricardo

Com data definida para a

retomada das aulas presencias em escolas da Rede
Pública Estadual, no dia 2 de

agosto, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc)
vem realizando encontros com

órgão e entidades para divulgar o processo que
norteará esse retorno. E em nova

rodada de conversas, equipes da Seduc realizaram
nessa semana diálogos com

representantes estudantis das 19 Unidades Regionais
de Ensino (UREs) no estado

e do Centro de Apoio Operacional de Defesa do
Direito à Educação do Ministério

Público do Maranhão (CAOP/MPMA).

Na quarta-feira (28), o superintendente de Participação
Social da Seduc, Ismael

Cardoso, reuniu - de forma híbrida (presencial e on-
line) com cerca de 200

representantes estudantis, gestores escolares e
técnicos das 19 UREs, para

dialogar sobre o atual cenário pandêmico no estado,
protocolos sanitários e

pedagógicos e estratégias de ações de promoção e
prevenção da saúde mental nas

escolas da Rede Pública Estadual. O encontro
aconteceu no Auditório da Unidade

Plena do Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

(IEMA), Centro, em São Luís.

"Tivemos aqui um diálogo aberto e participativo com
lideranças estudantis das

escolas públicas estaduais, onde pudemos apresentar
- para esse público - os

protocolos sanitários e as diretrizes pedagógicas que
serão adotadas pela Seduc

para a essa retomada em todo o estado. Um momento
de ampla participação da

nossa comunidade estudantil e, principalmente, de
esclarecimento de dúvidas

para que a volta seja a mais segura e acolhedora
possível", declarou Ismael

Cardoso.

Estiveram presente ainda: a vice-presidente da União
Brasileira dos Estudantes

Secundaristas no Maranhão, Alexssia Reis; a
presidente do Grêmio Estudantil do

IEMA -  UP Cent ro ,  Ana Theresa Vie i ra ;  o
representante da Cent ra l  Estudant i l  e

estudante do IEMA - UP Bacanga, Thalyson Victor
Nunes Rodrigues; a secretária

adjunta de Ensino da Seduc, Márcia Thaís; a chefe do
Departamento de

Monitoramento e Avaliação em Saúde da Secretaria
de Estado da Saúde

(DEMAS/SES), Mayra Nina; além da psicóloga e
membro do Programa Emaranhando

Vidas da Seduc, Josimary Lima.

"Nós estamos voltando aos espaços escolares depois
de quase dois anos fora

desse meio, então propomos - os movimentos
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estudantis junto com a Seduc - fazer

esse momento inicial de conversar com os estudantes
e trazer as lideranças

estudantis para explicar como se dará o retorno,
entregar os protocolos e tirar

as possíveis dúvidas que os estudantes possam ter
sobre essa retomada", disse

Alexssia Reis.

"Esse momento foi muito importante para que a gente
pudesse alinhar e compor

esse momento histórico que vai ser a volta às aulas,
para que a gente volte com

segurança. E esse momento é importante por isso,
uma abertura para que todos

sejam ouvidos - principalmente os estudantes e
professores que comporão

firmemente esse cenário de retomada", afirmou o líder
estudantil da 3ª série do

Ensino Médio do IEMA - UP Centro, Thyago Hakã.

Cabe destacar que, para que o retorno às escolas da
Rede Pública Estadual

aconteça da forma mais segura e acolhedora possível
a Seduc tem buscado a

parceria de outros órgãos representativos para o
auxílio na preparação dos

protocolos de biossegurança. Instituições como a SES
têm contribuído no

esclarecimento de dúvidas sobre a temática.

"É de fundamental  importância a união das
Secretar ias,  para o devido

esclarecimento das dúvidas e garantia dessa
retomada com segurança. Vimos aqui

que o cenário pandêmico em nosso estado está
amenizando, conforme os dados vêm

sinalizando. Então, a vigilância em saúde do nosso
estado, com base em dados

epidemiológicos, constata que já nos é permitido esse
retorno com a devida

segurança e seguindo todas as normas e diretrizes
bem explanadas hoje aqui",

destacou a chefe do Demas, Mayra Nina.

Atendimento psicológico às comunidades escolares

Durante o encontro, a Seduc apresentou, ainda, mais
uma novidade para o retorno

às atividades presenciais: o apoio psicológico às
comunidades escolares

públicas maranhenses. Uma iniciativa da Seduc, em
parceria com instituições de

ensino privadas, que tem como objetivo contribuir para
prevenção e melhoria da

saúde mental nas escolas da Rede Pública Estadual.

"Teremos uma equipe de 30 psicólogos que estarão
disponíveis para as

comunidades escolares - estudantes e professores -
para auxiliar nesse momento

de re tomada.  Em um pr imei ro  momento  o
es tudante /pro fessor  deve procurar  a  sua

gestão escolar para o preenchimento de uma ficha
solicitando esse

atendimento/acompanhamento psicológico e essa
solicitação será encaminhada a

essa equipe de profissionais que entrará em contato
para os procedimentos

necessários. Uma ação que está sendo possível por
meio de parceria da Seduc com

Instituições de Ensino Superior privadas. Essa é mais
uma novidade para essa

retomada segura às nossas escolas", relatou Ismael
Cardoso.

"Percebemos que com o advento da pandemia da
Covid-19 houve uma exacerbação de

transtornos de saúde mental, dos mais variados:
ansiedade, depressão. E agora,

com esse atendimento, teremos mais um braço de
apoio às nossas comunidades
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escolares. Faremos atendimentos presencial e
telepresencial para facilitar esse

acesso e auxiliar nossos estudantes, professores e
docentes", destacou a

psicóloga Josimary Lima.

Diálogo com o CAOP/MPMA

Já na terça- fe i ra  (27) ,  o  encontro fo i  com
representantes do Centro de Apoio

Operacional de Defesa do Direito à Educação do
Ministério Público do Maranhão

(CAOP/MPMA). Na ocasião, a secretária adjunta de
Gestão da Rede do Ensino e da

Aprendizagem da Seduc, Nádya Dutra, pontuou que
considera de suma importância

esse compartilhamento das diretrizes pedagógicas
para o retorno às aulas nas

escolas da rede estadual de ensino do Maranhão e
que, para ela essa ação cumpre

mais uma etapa de diálogo com atores que compõem
a sociedade e são interessados

na temática sobre Educação.

"Um momento de grande valia, onde a rede pública
pôde discutir com o CAOP,

sobre as premissas de retorno às aulas. Nós
apresentamos as nossas duas frentes

de trabalho, que versam sobre a estrutura que as
escolas têm para implementar

os protocolos de biossegurança e estruturação
também para a implementação das

diretrizes pedagógicas, para que tenhamos uma
experiência exitosa de ensino

híbr ido, mas sempre observando os índices
epidemiológicos e respeitando a

realidade de cada comunidade escolar", destacou.

O promotor de Just iça  e  coordenador  do
CAOP/MPMA ,  Eduardo Borges Ol ive i ra ,

ressaltou o empenho do Governo do Estado na luta
para que as aulas presenciais,

nas escolas da rede estadual, retornem o mais rápido
possível.

"O Estado do Maranhão tem dado firmes passos no
sentido da imunização e da

regulamentação desse retorno presencial. O desafio é
grande e o Ministério

Público está compondo o debate social. Estivemos
reunidos com a Seduc e

consideramos adequadas as orientações de retorno
presencial apresentadas pela

Secretaria e desejamos que o debate social seja
concreto e efetivo", expressou.

Eduardo Borges destacou ainda que, mesmo diante da
pandemia causada pelo

coronavírus, o Governo está atento às questões e já
vem estabelecendo debates

sobre o tema com entidades e representantes de
órgãos educacionais, para que

juntos encontrem um caminho para a prática do ensino
presencial de forma segura

nas escolas.

"O retorno presencial deve vir como fruto de uma
construção coletiva, pautada

no diálogo com todos os setores da educação,
notadamente com os professores. É

preciso construir, neste diálogo, pelo menos três
protocolos: o biológico,

sobre o qual já existem consensos e são da área
médica; o pedagógico, com

estruturação das normativas estadual e municipais,
referentes a como se dará a

educação neste ponto da história; e o social/negocial,
aquele que fundamenta a

prática no diálogo de todos. Só o diálogo romperá a
crise e trará novos

caminhos", concluiu o promotor de Justiça.

Site:

https://blogwandersonricardo.blogspot.com/2021/07/sed
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TJ manda Operação Laços de Família para
TRF-1, que vai decidir sobre as

investigações
 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 29 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Do Atual7

As investigações sobre supostos crimes de fraude em
procedimento licitatório, peculato e organização
criminosa que resultaram na Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas) no
mês passado, serão encaminhadas para o TRF
(Tribunal Regional Federal) da 1ª Região.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (29) pela 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão,
em julgamento de habeas corpus impetrado pela
defesa do empresário Tiago Val Quintan Pinto Frazão.

Os desembargadores acolheram o entendimento
sustentado pelo advogado Alex Ferreira Borralho, que
também defende outros dez investigados, de que a
Justiça estadual é incompetente para conhecimento e
processamento de eventual ação penal para julgar o
caso, e de que houve irregularidade procedimental nas
investigações realizadas pelo Gaeco.

Com a decisão, o TRF-1 terá de ser pronunciar sobre
a validade das investigações feitas na esfera estadual.

"A investigação ensejadora da 'Operação Laços de
Família '  envolve verbas federais, passando a
apuração administrativa a ser de interesse da Justiça
Federal, ficando clara a existência de interesse da
União. O que os desembargadores reconheceram foi a
aplicabilidade do contido no artigo 109, inciso IV, da
Carta Republicana Federal", defendeu Borralho.

Deflagrada com auxílio da Seccor (Superintendência
Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção), da
Polícia Civil do Maranhão, a Operação Laços de
Família teve como como principal alvo o ex-prefeito de
Miranda do Norte, Júnior Lourenço (PL), atualmente
deputado federal, que também teve habeas corpus
concedido pela 2ª Câmara Criminal do TJ-MA, na
mesma sessão.

Segundo o Ministério Público do Maranhão, as
investigações foram iniciadas a partir de denúncia do
TCU (Tribunal de Contas da União). No bojo da
apuração, foram identificados desvios de recursos do

m u n i c í p i o ,  n o  p e r í o d o  d e  2 0 0 9  a  2 0 2 0 ,
respectivamente, durante as gestões de Júnior
Lourenço e do ex-prefeito Carlos Eduardo Fonseca
Belfort.

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

Site: https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/tj-

manda-operacao-lacos-de-familia-para-trf-1-que-vai-

decidir-validade-das-investigacoes/
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Atraso na votação do novo Plano Diretor
causa prejuízo de bilhões a São Luís
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Movimentos sociais definem a proposta como
excludente e benéfica a reprodução ampliada do
capital

Será que as disputas políticas são travadas apenas
durante o período eleitoral e que, após proclamado o
resultado, o interesse coletivo deve prevalecer?
Certamente, assim pensa o cidadão, ou seja,
independente da sigla partidária, o bem-estar da
sociedade é o balizador das ações políticas e
administrativas do Poder Público.

Em tese, era o que deveria acontecer, principalmente
quando o foco é o Projeto de Lei nº 174/2019, de
autoria do Executivo Municipal, que trata do novo
Plano Diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, obrigatório
para as cidades com mais de 20 mil habitantes e que
serve de "parâmetro para a ver i f icação do
cumprimento da função social das propriedades
inseridas nos perímetros urbanos" (art.182 da CF).

Em São Luís, a elaboração do novo Plano Diretor
começou em 2015, e o debate teve início em 2019.
Porém, recheado de falhas, segundo apontou o
Ministério Público Estadual, retornou ao Executivo
ano passado na gestão do ex-prefeito Edvaldo
Holanda Júnior, onde permanece até a presente data.

A falta de posicionamento, já na gestão do prefeito
Eduardo Braide (Podemos), vem prejudicando a
cidade de São Luís pela não arrecadação de alguns
bilhões de reais. Arcaico e desatualizado, já que a Lei
4.669 foi editada em 2006, a planta de valores da
capital, por exemplo, segundo informações técnicas,
que hoje é de R$ 14 bi, após atualização da lei, subirá
para R$ 180 bilhões.

PRONTA PARA O DEBATE

O Legislativo Municipal, através do presidente da
Comissão de Mobilidade Urbana ,  Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano, o vereador
Astro de Ogum (PCdoB), vem cobrando o envio do
projeto àquela Casa, porém, sem qualquer explicação,
o Executivo permanece inerte.

"Ainda estamos aguardando o projeto do Plano
Diretor. Não sabemos em qual órgão da Prefeitura ele
se encontra, muito embora ele seja o assunto mais

importante da atualidade na nossa cidade. Somos uma
comissão de cinco vereadores que vai trabalhar com o
Plano Diretor de forma macro, inclusive com a
presença do Ministério Público .  Esta Casa
Legislativa precisa fazer o trabalho dela, por isso,
precisamos focar para conseguirmos levá-lo a plenário
até outubro", disse Astro.

Lembrando que, além de Astro, compõe a Comissão
de Mobilidade Urbana os vereadores Aldir Junior
(PL), Paulo Vitor (PCdoB), Octávio Soeiro (Podemos)
e Ribeiro Neto (PMN). Dos cinco, três não estiveram
no palanque do atual prefeito, mas, certamente, essa
não deve ser a razão que vem atrapalhando o envio
do PL para a retomada do debate no Legislativo
Municipal, já que a assertiva apontada ao início do
texto deve ser fomentada por grandes gestores, há
exemplo do prefeito Eduardo Braide.

A elaboração do Plano Diretor está disposta no art. 40,
§4º, I, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001),
devendo ser revisado a cada década. É nele que
encontramos o conjunto de propostas para o futuro
desenvolvimento dos usos do solo urbano, das redes
de infraestrutura e de elementos fundamentais da
estrutura urbana.

A principal função do Plano Diretor é assegurar o bem-
estar geral, de modo a preservar o meio ambiente,
promover qualidade de vida para a população e
garantir desenvolvimento urbano sustentável para a
cidade. Para tal, a participação da população na
elaboração do Plano Diretor é de extrema relevância,
visando à identificação, aos estudos e às melhorias
para os diversos pontos.

ATRASO NA DISCUSSÃO

Em 2015, quando teve início o processo de revisão do
PD, objetivava-se fazer apenas alguns ajustes no texto
sobre o Macrozoneamento Ambiental, discussão e
aprovação imediata  da le i  de zoneamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo, complementar
ao Plano Diretor, índices e usos urbanísticos, dividindo
a cidade em zonas ou áreas.

Na época, o processo previa oito audiências, no
entanto o Ministério Público Estadual e a sociedade
civil pediram um número maior e mais divulgação. A
Prefeitura acatou e estabeleceu 15 audiências, destas,

13



BLOG LUIS CARDOSO / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Qui, 29 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

13 foram realizadas, mas mesmo assim todo o
processo foi cancelado pelo Parquet, que determinou
uma discussão mais ampla.

O PD de fato foi rediscutido por órgãos e membros da
Prefeitura e de outros setores da sociedade em
reuniões técnicas no Conselho da Cidade (CONCID)
e, após alguns meses da entrega do projeto pelo então
prefeito Edivaldo Holanda ao Presidente da Câmara
dos Vereadores Osmar Filho (PDT), ocorreu mais
pressão para ampliar ainda mais a discussão, o que foi
acatado pelos vereadores.

PRIVATIVO E EXCLUDENTE

Após realização das audiências, metade na zona
urbana e a outra na zona rural, os movimentos sociais
não pouparam criticas ao documento elaborado pelo
Executivo, com ênfase para a transformação de
grande parte da zona rural em urbana, visando
atender aos interesses do capital imobiliário local e do
capital financeiro estrangeiro.

" Além da indecente e criminosa supressão da zona
rural, a não definição de Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), um instrumento urbanístico de inclusão
social que nunca foi regulamentado na cidade; uma
redelimitação grotesca nas áreas de dunas no litoral
norte; a mudança de zona de metade do Sítio Santa
Eulália é uma vergonha, razão pela qual defendemos
que a proposta do novo Plano Diretor de São Luís,
chamado de 'estratégico' pelo prefeito não representa
as necessidades reais da população. Ao contrário, é
excludente e visa à privatização de novos espaços
para a reprodução ampliada do capital" , disse o
professor universitário Luiz Eduardo Neves dos
Santos, em artigo publicado no Esquerda Online.

OMISSÕES TÉCNICAS

Diante de muitas reclamações, o Ministério Público
entregou algumas preposições à Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ da CMSL. Na avaliação
do promotor de justiça, Fernando Barreto (Meio
Ambiente), o projeto de lei contém "omissões técnicas
e equívocos legais", o que poderá resultar na rejeição
integral do Plano Diretor ou na judicialização com
possível declaração de nulidade.

Barreto recomendou que à Câmara de Vereadores
devolvesse o projeto ao Executivo para a correção das
falhas, sobretudo as relacionadas com os mapas de
macrozoneamento, bem como fazer o convite para o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo acompanhar
essa fase do processo legislativo, evitando as
inconformidades técnicas detectadas.

Um dos problemas mais graves apontados pelo MPE

foi quanto ao mapa de macrozoneamento ambiental,
que reconhece como edificáveis áreas de dunas que
foram indevidamente ocupadas e cujas construções
encontram-se, em grande parte, judicializadas nos
âmbitos da Justiça federal e da estadual. " O
reconhecimento de que áreas de dunas foram
indevidamente objeto de edificações e que, mesmo
assim, seriam agora classificadas como edificáveis
esbarra na Súmula nº 613 do Superior Tribunal de
Justiça, que veda o fato consumado em matéria
ambiental", observou.

Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.

Site: https://luiscardoso.com.br/politica/2021/07/atraso-

na-votacao-do-novo-plano-diretor-causa-prejuizo-de-

bilhoes-a-sao-luis/
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MPMA e lideranças comunitárias debatem
demandas da Liberdade em São Luís
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Eduardo Ericeira

Uma reunião realizada em formato presencial e virtual,
nesta terça-feira, 27, entre membros do Ministério
Público do Estado do Maranhão e representantes da
comunidade quilombola da Liberdade marcou o início
das atividades da Comissão de Interação com a
Sociedade Civil (CISC), criada por meio de Ato do
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau.

A comissão tem o objetivo de promover o diálogo com
as comunidades mais vulnerabilizadas da sociedade
maranhense, para a identificação de situações de
violação de direitos, visando ao seu encaminhamento
aos órgãos de execução do MPMA. Dessa forma, a
instituição pretende fomentar a atuação proativa e
reativa de seus integrantes na resolutividade das
demandas relacionadas a esses direitos.

Presidida pelo procurador-geral de justiça, a Comissão
é composta pelos promotores de justiça José Márcio
Maia Alves, diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais, que a coordenará; Samira Mercês dos
Santos, coordenadora do Núcleo de Promoção da
Diversidade; Marco Aurélio Ramos Fonseca,
coordenador do Centro de Apoio Operacional
Criminal; Vicente de Paulo Silva Martins, titular da
Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante; Cristiane
Maia Lago, coordenadora do Centro de Apoio
Operacional dos Direitos Humanos; e José Osmar
Alves,  t i tu lar  da 26ª Promotor ia de Just iça
Especializada da comarca da Ilha de São Luís.

Na reunião, a comunidade da Liberdade foi
representada pelo presidente do Centro de Integração
Sócio-Cultural Aprendiz do Futuro (Cisaf), Maycon
Lopes, e por Alexandre Magno, integrante da Unegro,
e por outras lideranças que participaram de forma
remota. Pelo Ministério Público, estiveram presentes
o procurador-geral, Eduardo Nicolau, e os promotores
de justiça José Márcio Maia Alves, Cristiane Maia
Lago e Lítia Cavalcanti, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís.

Eduardo Nicolau, ao se dirigir aos representantes da
comunidade, assegurou que o Ministério Público
busca uma aproximação cada vez maior com o
cidadão. "Na nossa gestão, estejam certos de que
estaremos sempre de portas abertas, porque se há
uma instituição que não pode ser elitizada é o

Ministério Público. Se nós não estivermos perto do
povo, perdemos a nossa função e a nossa
essencialidade, conforme determina a Constituição",
enfatizou.

A respeito da reivindicação pleiteada pelos moradores
do quilombo da Liberdade, para que a área seja
incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI)
para a vacinação contra a Covid-19, o chefe do
Ministério Público do Maranhão esclareceu que já
manteve diálogo com o governador Flávio Dino, que
prometeu analisar a questão com a Secretaria da
Saúde.

José Márcio Maia Alves apresentou os diversos
projetos idealizados pela Secretaria para Assuntos
Institucionais, em conjunto com as promotorias de
justiça, que visam contemplar as populações mais
vulneráveis do estado.

Maykon Lopes, falando em nome do quilombo da
Liberdade, agradeceu a acolhida do Ministério
Público às reivindicações, denunciando as condições
precárias da comunidade que representa e que há
muito são ignoradas pelo Poder Público. "O racismo
institucional velado dói e determina que para pobre
nada pode; dói saber que a gente não tem garantias
dentro do estado democrático de direito; dói ser
ignorado pelos gestores", declarou, emocionado.

Em seguida, as lideranças da Liberdade relacionaram
algumas das principais demandas dos moradores,
sobretudo nas áreas da saúde, educação, transporte
público, habitação, segurança pública, requerendo a
intervenção do Ministério Público junto aos órgãos
do Poder Executivo federal, estadual e municipal.

Lítia Cavalcanti informou sobre a inserção da
comunidade no programa de tarifa social de energia
elétrica, por meio do qual o Governo Federal concede
descontos de até 65% na conta de energia. São
beneficiários do programa famílias quilombolas,
indígenas, famílias inscritas no Cadastro Único ou com
integrantes que recebem o Benefício de Prestação
Continuada (BPC).

Cristiane Maia Lago defendeu a proximidade com a
sociedade como forma de direcionar o trabalho do
Ministério Público e também listou alguns dos
projetos desenvolvidos pelo Centro de Apoio
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Operacional dos Direitos Humanos  com as
promotorias, como os de prevenção ao uso de drogas
e ao suicídio.

Ao final da reunião, o diretor da Secretaria para
Assuntos Institucionais do MPMA explicou que a
criação das Promotorias de Justiça Distritais, uma
iniciativa da atual gestão, deverá favorecer a
aproximação da sociedade com a inst i tuição
ministerial, facil itando o encaminhamento das
demandas mais urgentes da população.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/07/mpma-

e-liderancas-comunitarias-debatem.html
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ITINGA DO MARANHÃO - MPMA
vistoria Conselho Tutelar do município
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Valber Alves

O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira,
que responde pela Promotoria de Justiça de Itinga do
Maranhão, inspecionou, na terça-feira, 27, o Conselho
Tutelar da cidade. Acompanharam a vistoria secretária
de Assistência Social de Açailândia, Arly Brenda Lima
Franco Jardim, conselheiros tutelares, integrantes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, incluindo a presidente Maria Valdirene
Fernandes da Costa.

Na ocasião, foi constatado que o prédio do Conselho
necessita de algumas melhorias, assim como o veículo
pertencente ao referido órgão>

Foi discutida também a efetivação do Plano Municipal
da Primeira Infância no Município, plano intersetorial
que visa ao atendimento aos direitos das crianças na
primeira infância (até os seis anos de idade) no âmbito
do município, cuja elaboração é recomendada pelo
Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016).

Outro tema tratado foi a implantação do Sipia no
Conselho Tutelar, sistema nacional de registro e
tratamento de informações sobre a garantia e defesa
dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Igualmente foi abordado o treinamento dos integrantes
da rede de proteção acerca da escuta especializada,
procedimento de entrevista previsto na Lei Federal n.
13.431/17, sobre possível situação de violência contra
criança ou adolescente, no intuito de garantir a
proteção e o cuidado da vítima.

Redação: CCOM-MPMA

Site:

https://www.blogdovalberalves.com/noticia/815/itinga-

do-maranhao-mpma-vistoria-conselho-tutelar-do-

municipio
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Icatu: prefeito esconde nomes de parentes da
esposa da Folha de Pagamento
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Neto Cruz

O empreiteiro-prefeito da cidade de Icatu, Walace
Azevedo, samba na cara da Justiça. É o que aponta a
ausência do Portal da Transparência do município,
que deveria conter informações como manda a lei ao
icatuense que busca saber onde está sendo aplicado o
dinheiro público.

Na aba da folha de pagamento, que deveriam constar
salários e nomes dos funcionários da gestão, aparece
a seguinte mensagem:

Foi detectado um problema na execução da operação
solicitada.

Isso pode ser um problema temporário, ou algo que
impede a solicitação de ser realizada até uma
intervenção técnica no site da Transparência.

Você pode retornar e tentar novamente. Se o
problema persistir, você poderá tentar mais tarde, pois
a instabilidade poderá já ter sido sanada.

O Texto abaixo detalha o motivo técnico que está que
está impedindo a operação de ser concluída. Essa
informação será passada ao responsável pelo site da
Transparência, a fim de restabelecer o mais breve
possível a operação normal do site.

Segundo informantes bem posicionados do blog , o
site está fora do ar tem explicação: a esposa de
Walace e primeira-dama do município, Natália, teria
uma vasta lista de parentes e aderentes pendurados
na folha de pagamento de Icatu , sendo que em sua
grande maioria são de Tuntum, cidade da amada do
prefeito. A intenção é esconder esses nomes para não
"queimar" mais ainda Walace, que já caiu em
descrédito com os icatuenses com menos de 7 meses
de mandato.

Caso Icatu tenha oposição, ainda, mesmo que
esfacelada, é a hora de acionar os órgãos de
fiscalização, como o Ministério Público, para garantir
a aplicação da lei e acesso à informação.

Veja:

Site: https://netocruz.blog.br/2021/07/29/icatu-prefeito-

esconde-nomes-de-parentes-da-esposa-da-folha-de-
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Raposa: licitação para adquirir equipamentos
hospitalares sob suspeita

 

BLOG DO NETO CRUZ / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Qui, 29 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Neto Cruz

O prefeito Eudes Barros parece ter uma conexão
muito forte com o município de Cantanhede, localizado
a 200 km da cidade pesqueira.

Farmácia em Cantanhede assina contratos em
Raposa

A Secretaria Municipal de Saúde assinou um contrato
com uma farmácia na cidade do prefeito da paulada
(Kabão) para o fornecimento de equipamentos
hospitalares para o Hospital Municipal Dra. Nemercia
Pinheiro.

Analisando o Sistema de Acompanhamento de
Contratações Públicas ( Sacop ) do TCE/MA é
possível perceber que a empresa vencedora do
Pregão Presencial 017/2021, razão social de B. B.
Nascimento Comércio, nome fantasia Mix Farma,
abocanhou de uma lapada 5 contratos.

A pessoa jurídica, segundo dados da Receita Federal
do Brasil, possui capital social de R$ 100 mil, aberta
em abril de 2018 e que, aparentemente, não
demonstra ter capacidade técnica e financeira para
entregar ao município de Raposa equipamentos tão
sofisticados como aparelhos de raios x, ultrassom,
autoclaves, centrais de nebulização, cadeiras
odontológicas, geladeiras para conservação de
vacinas entre outros que apontam no contrato como
objeto.

O blog foi além e apurou algo estranho e que deve
servir de escopo para que o Ministério Público entre
em ação, pois a empresa vencedora da licitação
apresentou um confuso e suspeito atestado de
capacidade técnica para materiais de expediente com
uma relação de equipamentos hospitalares dados pela
também contratada Ilha Farma, Farmasil Comercio de
Medicamentos Eireli, assinada pelo procurador da
empresa José Heráclito Farias Pimenta, conhecido
como Kitu, bastante conhecido nas salas de licitações
de prefeituras em todo o estado.

Veja:

Site: https://netocruz.blog.br/2021/07/29/raposa-licitacao-
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Fledison Viegas abre fogo contra vice-
prefeito e diz que prédio da Câmara de
Olinda Nova do MA está desabando
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O presidente da Câmara de Vereadores de Olinda
Nova do Maranhão, Fledison Viegas, abriu fogo contra
o vice-prefeito do município e ex-presidente da Casa
Legislativa, Robson da Pampa, após mandar espalhar
um vídeo mostrando o prédio do Poder Legislativo
desabando.

O vídeo circula desde ontem pelas redes sociais, onde
o atual chefe da Câmara diz que o forro do prédio está
desabando, a estrutura do telhado comprometida e
que atualmente o local se encontra interditado.

Fledison disse que Robson da Pampa fez três
reformas no espaço. "Isso aqui é para que a
população saiba o que está acontecendo, com um
prédio interditado e impossibilitado de estarmos
fazendo um trabalho de forma presencial", comentou o
parlamentar.

No mês passado, Fledison denunciou o ex-presidente
da Câmara ao Ministério Público e cobrou sua
responsabilização pelas reformas. O blog tentou
conversar com o vice-prefeito, mas ainda não obteve
respostas.

Site: https://jailsonmendes.com.br/2021/07/29/fledison-
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Atraso na votação do novo Plano Diretor
causa prejuízo de bilhões a São Luís
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Atraso na votação do novo Plano Diretor causa
prejuízo de bilhões a São Luís

Movimentos sociais definem a proposta como
excludente e benéfica a reprodução ampliada do
capital

Será que as disputas políticas são travadas apenas
durante o período eleitoral e que, após proclamado o
resultado, o interesse coletivo deve prevalecer?
Certamente, assim pensa o cidadão, ou seja,
independente da sigla partidária, o bem-estar da
sociedade é o balizador das ações políticas e
administrativas do Poder Público.

Em tese, era o que deveria acontecer, principalmente
quando o foco é o Projeto de Lei nº 174/2019, de
autoria do Executivo Municipal, que trata do novo
Plano Diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, obrigatório
para as cidades com mais de 20 mil habitantes e que
serve de "parâmetro para a ver i f icação do
cumprimento da função social das propriedades
inseridas nos perímetros urbanos" (art.182 da CF).

Em São Luís, a elaboração do novo Plano Diretor
começou em 2015, e o debate teve início em 2019.
Porém, recheado de falhas, segundo apontou o
Ministério Público Estadual, retornou ao Executivo
ano passado na gestão do ex-prefeito Edvaldo
Holanda Júnior, onde permanece até a presente data.

A falta de posicionamento, já na gestão do prefeito
Eduardo Braide (Podemos), vem prejudicando a
cidade de São Luís pela não arrecadação de alguns
bilhões de reais. Arcaico e desatualizado, já que a Lei
4.669 foi editada em 2006, a planta de valores da
capital, por exemplo, segundo informações técnicas,
que hoje é de R$ 14 bi, após atualização da lei, subirá
para R$ 180 bilhões.

PRONTA PARA O DEBATE

O Legislativo Municipal, através do presidente da
Comissão de Mobilidade Urbana ,  Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano, o vereador
Astro de Ogum (PCdoB), vem cobrando o envio do
projeto àquela Casa, porém, sem qualquer explicação,

o Executivo permanece inerte.

"Ainda estamos aguardando o projeto do Plano
Diretor. Não sabemos em qual órgão da Prefeitura ele
se encontra, muito embora ele seja o assunto mais
importante da atualidade na nossa cidade. Somos uma
comissão de cinco vereadores que vai trabalhar com o
Plano Diretor de forma macro, inclusive com a
presença do Ministério Público .  Esta Casa
Legislativa precisa fazer o trabalho dela, por isso,
precisamos focar para conseguirmos levá-lo a plenário
até outubro', disse Astro.

Lembrando que, além de Astro, compõe a Comissão
de Mobilidade Urbana os vereadores Aldir Junior
(PL), Paulo Vitor (PCdoB), Octávio Soeiro (Podemos)
e Ribeiro Neto (PMN). Dos cinco, três não estiveram
no palanque do atual prefeito, mas, certamente, essa
não deve ser a razão que vem atrapalhando o envio
do PL para a retomada do debate no Legislativo
Municipal, já que a assertiva apontada ao início do
texto deve ser fomentada por grandes gestores, há
exemplo do prefeito Eduardo Braide.

A elaboração do Plano Diretor está disposta no art. 40,
§4º, I, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001),
devendo ser revisado a cada década. É nele que
encontramos o conjunto de propostas para o futuro
desenvolvimento dos usos do solo urbano, das redes
de infraestrutura e de elementos fundamentais da
estrutura urbana.

A principal função do Plano Diretor é assegurar o bem-
estar geral, de modo a preservar o meio ambiente,
promover qualidade de vida para a população e
garantir desenvolvimento urbano sustentável para a
cidade. Para tal, a participação da população na
elaboração do Plano Diretor é de extrema relevância,
visando à identificação, aos estudos e às melhorias
para os diversos pontos.

ATRASO NA DISCUSSÃO

Em 2015, quando teve início o processo de revisão do
PD, objetivava-se fazer apenas alguns ajustes no texto
sobre o Macrozoneamento Ambiental, discussão e
aprovação imediata  da le i  de zoneamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo, complementar
ao Plano Diretor, índices e usos urbanísticos, dividindo
a cidade em zonas ou áreas.
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Na época, o processo previa oito audiências, no
entanto o Ministério Público Estadual e a sociedade
civil pediram um número maior e mais divulgação. A
Prefeitura acatou e estabeleceu 15 audiências, destas,
13 foram realizadas, mas mesmo assim todo o
processo foi cancelado pelo Parquet, que determinou
uma discussão mais ampla.

O PD de fato foi rediscutido por órgãos e membros da
Prefeitura e de outros setores da sociedade em
reuniões técnicas no Conselho da Cidade (CONCID)
e, após alguns meses da entrega do projeto pelo então
prefeito Edivaldo Holanda ao Presidente da Câmara
dos Vereadores Osmar Filho (PDT), ocorreu mais
pressão para ampliar ainda mais a discussão, o que foi
acatado pelos vereadores.

PRIVATIVO E EXCLUDENTE

Após realização das audiências, metade na zona
urbana e a outra na zona rural, os movimentos sociais
não pouparam criticas ao documento elaborado pelo
Executivo, com ênfase para a transformação de
grande parte da zona rural em urbana, visando
atender aos interesses do capital imobiliário local e do
capital financeiro estrangeiro.

"Além da indecente e criminosa supressão da zona
rural, a não definição de Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), um instrumento urbanístico de inclusão
social que nunca foi regulamentado na cidade; uma
redelimitação grotesca nas áreas de dunas no litoral
norte; a mudança de zona de metade do Sítio Santa
Eulália é uma vergonha, razão pela qual defendemos
que a proposta do novo Plano Diretor de São Luís,
chamado de 'estratégico' pelo prefeito não representa
as necessidades reais da população. Ao contrário, é
excludente e visa à privatização de novos espaços
para a reprodução ampliada do capital", disse o
professor universitário Luiz Eduardo Neves dos
Santos, em artigo publicado no Esquerda Online.

OMISSÕES TÉCNICAS-

Diante de muitas reclamações, o Ministério Público
entregou algumas preposições à Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ da CMSL. Na avaliação
do promotor de justiça, Fernando Barreto (Meio
Ambiente), o projeto de lei contém "omissões técnicas
e equívocos legais", o que poderá resultar na rejeição
integral do Plano Diretor ou na judicialização com
possível declaração de nulidade.

Barreto recomendou que à Câmara de Vereadores
devolvesse o projeto ao Executivo para a correção das
falhas, sobretudo as relacionadas com os mapas de
macrozoneamento, bem como fazer o convite para o

Conselho de Arquitetura e Urbanismo acompanhar
essa fase do processo legislativo, evitando as
inconformidades técnicas detectadas.

Um dos problemas mais graves apontados pelo MPE
foi quanto ao mapa de macrozoneamento ambiental,
que reconhece como edificáveis áreas de dunas que
foram indevidamente ocupadas e cujas construções
encontram-se, em grande parte, judicializadas nos
âmbitos da Justiça federal e da estadual. "O
reconhecimento de que áreas de dunas foram
indevidamente objeto de edificações e que, mesmo
assim, seriam agora classificadas como edificáveis
esbarra na Súmula nº 613 do Superior Tribunal de
Justiça, que veda o fato consumado em matéria
ambiental", observou.

Site: https://ritamatos.com.br/atraso-na-votacao-do-
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TJ-MA manda Operação Laços de Família
para TRF-1, que vai decidir validade das

investigações (Política)
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As investigações sobre supostos crimes de fraude em
procedimento licitatório, peculato e organização
criminosa que resultaram na Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas) no
mês passado, serão encaminhadas para o TRF
(Tribunal Regional Federal) da 1ª Região.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (29) pela 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão,
em julgamento de habeas corpus impetrado pela
defesa do empresário Tiago Val Quintan Pinto Frazão.

Os desembargadores acolheram o entendimento
sustentado pelo advogado Alex Ferreira Borralho, que
também defende outros dez investigados, de que a
Justiça estadual é incompetente para conhecimento e
processamento de eventual ação penal para julgar o
caso, e de que houve irregularidade procedimental nas
investigações realizadas pelo Gaeco.

Com a decisão, o TRF-1 terá de ser pronunciar sobre
a validade das investigações feitas na esfera estadual.

"A investigação ensejadora da 'Operação Laços de
Família '  envolve verbas federais, passando a
apuração administrativa a ser de interesse da Justiça
Federal, ficando clara a existência de interesse da
União. O que os desembargadores reconheceram foi a
aplicabilidade do contido no artigo 109, inciso IV, da
Carta Republicana Federal", defendeu.

Deflagrada com auxílio da Seccor (Superintendência
Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção), da
Polícia Civil do Maranhão, a Operação Laços de
Família teve como como principal alvo o ex-prefeito de
Miranda do Norte, Júnior Lourenço (PL), que também
teve habeas corpus concedido pela 2ª Câmara
Criminal do TJ-MA, na mesma sessão.

Segundo o Ministério Público do Maranhão, as
investigações foram iniciadas a partir de denúncia do
TCU (Tribunal de Contas da União). No bojo da
apuração, foram identificados desvios de recursos do
m u n i c í p i o ,  n o  p e r í o d o  d e  2 0 0 9  a  2 0 2 0 ,

respectivamente, durante as gestões de Júnior
Lourenço e do ex-prefeito Carlos Eduardo Fonseca
Belfort.

Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/07/tj-ma-
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Para evitar afastamento remunerado,
vereadores são mantidos no cargo
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Na manhã desta quarta, 28, aconteceu Sessão
Extraordinária na Câmara Municipal de Imperatriz, que
foi convocada para decidir sobre ação judicial que
pede o afastamento dos parlamentares Antônio Silva
Pimentel, Zesiel Riberio da Silva e Manoel Conceição
de Almeida (Bebé Taxista) por um período de 90 dias
do cargo de vereador. A convocação é prevista pela
Constituição Federal e exige a presença de todos os
parlamentares.

Logo após leitura do relatório do Ministério Público, o
vereador Joao Silva solicitou a interrupção da sessão
por 10 minutos e na sequência a discussão foi
retomada. Todos os vereadores compareceram e
dando prosseguimento, houve única decisão
relacionada ao processo judicial .

Foi aberta a fala aos vereadores para discorrerem,
onde Adhemar Freitas Jr e Fábio Hernandez
contextualizaram o tema e destacaram que todos tem
o direito ao contraditório, principalmente por estarem
passando por fase de investigação, mas não foram
condenados a nada, nem defesa existiu.

"Haverá espaço e tempo para as defesas e cada um
mostrará suas razões, mas o mandato parlamentar é
uma representação da democracia e deve ser
resguardado" , afirmou Adhemar.

Os vereadores deixaram claro que mantém o
compromisso de transparência e apoio aos trabalhos
do MP e consideram corretíssimo o trabalho da justiça,
porém chamam a atenção para o julgamento
antecipado de alguns setores que chegaram a
confundir o pedido do MP com uma sentença final.
São cont rár ios  ao ped ido de a fas tamento ,
principalmente por que a Câmara não pode dar posse
a suplentes e pagar salários aos afastados. A
recomendação era  a fas tá- los  e  manter  as
remunerações, o que a grande maioria não concordou.

Ao final das falas, o presidente Alberto Sousa frisou
que o momento é difícil, mas que todos estão através
de suas consciências fazendo o que acham melhor,
praticando aquilo que é justo.

"Na gestão pública estamos todos sujeitos aos órgãos
de controle e é caminhando com transparência com o

Ministério Público, Tribunal de contas, judiciário, com
um ambiente independente e de harmonia, que
precisamos dar resposta a sociedade, no trabalho de
vereador, dando satisfação a quem depositou o voto
na urna. Não podemos buscar atalhos e assim deve
ser em tudo que é público, seguindo o caminho
correto.

Tudo que é recomendado pelo MP está sendo seguido
de acordo com as orientações.

Não estamos julgando ou condenando nada, devemos
ter bom senso, respeitando a justiça.

Não podemos ser guiados por juízes de redes sociais,
que matam pessoas e reputações ", disse.

O NÃO, era pela continuidade e o SIM, pelo
afastamento.

Com maioria dos votos, foi decidido pelo não
afastamento dos vereadores, pelo entendimento
jurídico que não pode haver afastamento com
remuneração, como foi pedido pelo MP.

O mandato dos três vereadores continua, mas o
acesso a Câmara está proibido, atendendo a decisão
judicial.

Por: S idney Rodrigues/Karol Tragante - ASSIMP /
Fotos - Sidney Rodrigues /Edição André Gomes
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Seduc debate com representantes estudantis e
CAOP sobre retorno às aulas na Rede

Pública Estadual
 

TRIBUNA PAULISTA / SP / SITE. Qui, 29 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por:  Redação

Com data definida para a retomada das aulas
presencias em escolas da Rede Pública Estadual, no
dia 2 de agosto, a Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) vem realizando encontros com órgão e
entidades para divulgar o processo que norteará esse
retorno. E em nova rodada de conversas, equipes da
Seduc realizaram nessa semana diálogos com
representantes estudantis das 19 Unidades Regionais
de Ensino (UREs) no estado e do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Direito à Educação do
Ministério Público do Maranhão (CAOP/MPMA).

Na quarta-feira (28), o superintendente de Participação
Social da Seduc, Ismael Cardoso, reuniu - de forma
híbrida (presencial e on-line) com cerca de 200
representantes estudantis, gestores escolares e
técnicos das 19 UREs, para dialogar sobre o atual
cenário pandêmico no estado, protocolos sanitários e
pedagógicos e estratégias de ações de promoção e
prevenção da saúde mental nas escolas da Rede
Pública Estadual. O encontro aconteceu no Auditório
da Unidade Plena do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), Centro, em
São Luís.

"Tivemos aqui um diálogo aberto e participativo com
lideranças estudantis das escolas públicas estaduais,
onde pudemos apresentar - para esse público - os
protocolos sanitários e as diretrizes pedagógicas que
serão adotadas pela Seduc para a essa retomada em
todo o estado. Um momento de ampla participação da
nossa comunidade estudantil e, principalmente, de
esclarecimento de dúvidas para que a volta seja a
mais segura e acolhedora possível", declarou Ismael
Cardoso.

Estiveram presente ainda: a vice-presidente da União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Maranhão,
Alexssia Reis; a presidente do Grêmio Estudantil do
IEMA -  UP Cent ro ,  Ana Theresa Vie i ra ;  o
representante da Central Estudantil e estudante do
IEMA - UP Bacanga, Thalyson Victor Nunes
Rodrigues; a secretária adjunta de Ensino da Seduc,
Márcia Thaís;  a chefe do Departamento de
Monitoramento e Avaliação em Saúde da Secretaria

de Estado da Saúde (DEMAS/SES), Mayra Nina; além
da psicóloga e membro do Programa Emaranhando
Vidas da Seduc, Josimary Lima.

"Nós estamos voltando aos espaços escolares depois
de quase dois anos fora desse meio, então propomos -
os movimentos estudantis junto com a Seduc - fazer
esse momento inicial de conversar com os estudantes
e trazer as lideranças estudantis para explicar como se
dará o retorno, entregar os protocolos e tirar as
possíveis dúvidas que os estudantes possam ter sobre
essa retomada", disse Alexssia Reis.

"Esse momento foi muito importante para que a gente
pudesse alinhar e compor esse momento histórico que
vai ser a volta às aulas, para que a gente volte com
segurança. E esse momento é importante por isso,
uma abertura para que todos sejam ouvidos -
principalmente os estudantes e professores que
comporão firmemente esse cenário de retomada",
afirmou o líder estudantil da 3ª série do Ensino Médio
do IEMA - UP Centro, Thyago Hakã.

Cabe destacar que, para que o retorno às escolas da
Rede Pública Estadual aconteça da forma mais segura
e acolhedora possível a Seduc tem buscado a parceria
de outros órgãos representativos para o auxílio na
preparação dos protocolos de biossegurança.
Inst i tuições como a SES têm contr ibuído no
esclarecimento de dúvidas sobre a temática.

"É de fundamental  importância a união das
Secretarias, para o devido esclarecimento das dúvidas
e garantia dessa retomada com segurança. Vimos
aqui que o cenário pandêmico em nosso estado está
amenizando, conforme os dados vêm sinalizando.
Então, a vigilância em saúde do nosso estado, com
base em dados epidemiológicos, constata que já nos é
permitido esse retorno com a devida segurança e
seguindo todas as normas e diretr izes bem
explanadas hoje aqui", destacou a chefe do Demas,
Mayra Nina.

Atendimento psicológico às comunidades escolares

Durante o encontro, a Seduc apresentou, ainda, mais
uma novidade para o retorno às at iv idades
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presenciais: o apoio psicológico às comunidades
escolares públicas maranhenses. Uma iniciativa da
Seduc, em parceria com instituições de ensino
privadas, que tem como objetivo contribuir para
prevenção e melhoria da saúde mental nas escolas da
Rede Pública Estadual.

"Teremos uma equipe de 30 psicólogos que estarão
disponíveis para as comunidades escolares -
estudantes e professores - para auxiliar nesse
momento de retomada. Em um primeiro momento o
estudante/professor deve procurar a sua gestão
escolar para o preenchimento de uma ficha solicitando
esse atendimento/acompanhamento psicológico e
essa solicitação será encaminhada a essa equipe de
profissionais que entrará em contato para os
procedimentos necessários. Uma ação que está sendo
possível por meio de parceria da Seduc com
Instituições de Ensino Superior privadas. Essa é mais
uma novidade para essa retomada segura às nossas
escolas", relatou Ismael Cardoso.

"Percebemos que com o advento da pandemia da
Covid-19 houve uma exacerbação de transtornos de
saúde mental, dos mais variados: ansiedade,
depressão. E agora, com esse atendimento, teremos
mais um braço de apoio às nossas comunidades
escolares. Faremos atendimentos presencial e
telepresencial para facilitar esse acesso e auxiliar
nossos estudantes, professores e docentes", destacou
a psicóloga Josimary Lima.

Diálogo com o CAOP/MPMA

Já na terça- fe i ra  (27) ,  o  encontro fo i  com
representantes do Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Direito à Educação do Ministério Público
do Maranhão (CAOP/MPMA). Na ocasião, a secretária
adjunta de Gestão da Rede do Ensino e da
Aprendizagem da Seduc, Nádya Dutra, pontuou que
c o n s i d e r a  d e  s u m a  i m p o r t â n c i a  e s s e
compartilhamento das diretrizes pedagógicas para o
retorno às aulas nas escolas da rede estadual de
ensino do Maranhão e que, para ela essa ação
cumpre mais uma etapa de diálogo com atores que
compõem a sociedade e são interessados na temática
sobre Educação.

"Um momento de grande valia, onde a rede pública
pôde discutir com o CAOP, sobre as premissas de
retorno às aulas. Nós apresentamos as nossas duas
frentes de trabalho, que versam sobre a estrutura que
as escolas têm para implementar os protocolos de
biossegurança e estruturação também para a
implementação das diretrizes pedagógicas, para que
tenhamos uma experiência exitosa de ensino híbrido,
mas sempre observando os índices epidemiológicos e
respeitando a realidade de cada comunidade escolar",

destacou.

O promotor de Just iça  e  coordenador  do
CAOP/MPMA, Eduardo Borges Oliveira, ressaltou o
empenho do Governo do Estado na luta para que as
aulas presenciais, nas escolas da rede estadual,
retornem o mais rápido possível.

"O Estado do Maranhão tem dado firmes passos no
sentido da imunização e da regulamentação desse
retorno presencial. O desafio é grande e o Ministério
Público está compondo o debate social. Estivemos
reunidos com a Seduc e consideramos adequadas as
orientações de retorno presencial apresentadas pela
Secretaria e desejamos que o debate social seja
concreto e efetivo", expressou.

Eduardo Borges destacou ainda que, mesmo diante da
pandemia causada pelo coronavírus, o Governo está
atento às questões e já vem estabelecendo debates
sobre o tema com entidades e representantes de
órgãos educacionais, para que juntos encontrem um
caminho para a prática do ensino presencial de forma
segura nas escolas.

"O retorno presencial deve vir como fruto de uma
construção coletiva, pautada no diálogo com todos os
setores da educação,  notadamente com os
professores. É preciso construir, neste diálogo, pelo
menos três protocolos: o biológico, sobre o qual já
existem consensos e são da área médica; o
pedagógico, com estruturação das normativas
estadual e municipais, referentes a como se dará a
educação neste ponto da história; e o social/negocial,
aquele que fundamenta a prática no diálogo de todos.
Só o diálogo romperá a crise e trará novos caminhos",
concluiu o promotor de Justiça.

Site:

https://www.tribunapaulista.com.br/noticia/15822/seduc-

debate-com-representantes-estudantis-e-caop-sobre-

retorno-as-aulas-na-rede-publica-estadual
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O Diário Oficial da União traz nesta quinta-feira (29) a
Lei 14.188/2021, que prevê que agressores sejam
afastados imediatamente do lar ou do local de
convivência com a mulher em casos de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da vítima ou de
seus dependentes, ou se verificado o risco da
existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos do
Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher por razões da condição do sexo
feminino e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB), Renata Gil. A entidade foi autora da sugestão
ao Congresso que deu origem a Lei. A proposta foi
entregue em março deste ano aos parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

X vermelho

A lei estabelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher, qualquer
pessoa possa procurar a polícia para identificar o
agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas a fim de
viabilizar a assistência às vítimas , além de possibilitar
a capaci tação permanente dos prof issionais
envolvidos.

Dados

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
meses de março e abril de 2019. Os dados foram
publicados em maio de 2021 pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.

Fonte: Agência Brasil

Site:

http://www.suacidade.com/noticias/brasil/legislacao-

contra-violencia-domestica-fica-mais-dura-para-

agressores

28

http://www.suacidade.com/noticias/brasil/legislacao-contra-violencia-domestica-fica-mais-dura-para-agressores
http://www.suacidade.com/noticias/brasil/legislacao-contra-violencia-domestica-fica-mais-dura-para-agressores
http://www.suacidade.com/noticias/brasil/legislacao-contra-violencia-domestica-fica-mais-dura-para-agressores


Seduc debate com representantes estudantis e
CAOP sobre retorno às aulas na Rede

Pública Estadual (EDUCAÇÃO)
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Com data definida para a retomada das aulas
presencias em escolas da Rede Pública Estadual, no
dia 2 de agosto, a Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) vem realizando encontros com órgão e
entidades para divulgar o processo que norteará esse
retorno. E em nova rodada de conversas, equipes da
Seduc realizaram nessa semana diálogos com
representantes estudantis das 19 Unidades Regionais
de Ensino (UREs) no estado e do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Direito à Educação do
Ministério Público do Maranhão (CAOP/MPMA).

Na quarta-feira (28), o superintendente de Participação
Social da Seduc, Ismael Cardoso, reuniu - de forma
híbrida (presencial e on-line) com cerca de 200
representantes estudantis, gestores escolares e
técnicos das 19 UREs, para dialogar sobre o atual
cenário pandêmico no estado, protocolos sanitários e
pedagógicos e estratégias de ações de promoção e
prevenção da saúde mental nas escolas da Rede
Pública Estadual. O encontro aconteceu no Auditório
da Unidade Plena do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), Centro, em
São Luís.

"Tivemos aqui um diálogo aberto e participativo com
lideranças estudantis das escolas públicas estaduais,
onde pudemos apresentar - para esse público - os
protocolos sanitários e as diretrizes pedagógicas que
serão adotadas pela Seduc para a essa retomada em
todo o estado. Um momento de ampla participação da
nossa comunidade estudantil e, principalmente, de
esclarecimento de dúvidas para que a volta seja a
mais segura e acolhedora possível", declarou Ismael
Cardoso.

Estiveram presente ainda: a vice-presidente da União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Maranhão,
Alexssia Reis; a presidente do Grêmio Estudantil do
IEMA -  UP Cent ro ,  Ana Theresa Vie i ra ;  o
representante da Central Estudantil e estudante do
IEMA - UP Bacanga, Thalyson Victor Nunes
Rodrigues; a secretária adjunta de Ensino da Seduc,
Márcia Thaís;  a chefe do Departamento de
Monitoramento e Avaliação em Saúde da Secretaria
de Estado da Saúde (DEMAS/SES), Mayra Nina; além
da psicóloga e membro do Programa Emaranhando

Vidas da Seduc, Josimary Lima.

"Nós estamos voltando aos espaços escolares depois
de quase dois anos fora desse meio, então propomos -
os movimentos estudantis junto com a Seduc - fazer
esse momento inicial de conversar com os estudantes
e trazer as lideranças estudantis para explicar como se
dará o retorno, entregar os protocolos e tirar as
possíveis dúvidas que os estudantes possam ter sobre
essa retomada", disse Alexssia Reis.

"Esse momento foi muito importante para que a gente
pudesse alinhar e compor esse momento histórico que
vai ser a volta às aulas, para que a gente volte com
segurança. E esse momento é importante por isso,
uma abertura para que todos sejam ouvidos -
principalmente os estudantes e professores que
comporão firmemente esse cenário de retomada",
afirmou o líder estudantil da 3ª série do Ensino Médio
do IEMA - UP Centro, Thyago Hakã.

Cabe destacar que, para que o retorno às escolas da
Rede Pública Estadual aconteça da forma mais segura
e acolhedora possível a Seduc tem buscado a parceria
de outros órgãos representativos para o auxílio na
preparação dos protocolos de biossegurança.
Inst i tuições como a SES têm contr ibuído no
esclarecimento de dúvidas sobre a temática.

"É de fundamental  importância a união das
Secretarias, para o devido esclarecimento das dúvidas
e garantia dessa retomada com segurança. Vimos
aqui que o cenário pandêmico em nosso estado está
amenizando, conforme os dados vêm sinalizando.
Então, a vigilância em saúde do nosso estado, com
base em dados epidemiológicos, constata que já nos é
permitido esse retorno com a devida segurança e
seguindo todas as normas e diretr izes bem
explanadas hoje aqui", destacou a chefe do Demas,
Mayra Nina.

Atendimento psicológico às comunidades escolares

Durante o encontro, a Seduc apresentou, ainda, mais
uma novidade para o retorno às at iv idades
presenciais: o apoio psicológico às comunidades
escolares públicas maranhenses. Uma iniciativa da
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Seduc, em parceria com instituições de ensino
privadas, que tem como objetivo contribuir para
prevenção e melhoria da saúde mental nas escolas da
Rede Pública Estadual.

"Teremos uma equipe de 30 psicólogos que estarão
disponíveis para as comunidades escolares -
estudantes e professores - para auxiliar nesse
momento de retomada. Em um primeiro momento o
estudante/professor deve procurar a sua gestão
escolar para o preenchimento de uma ficha solicitando
esse atendimento/acompanhamento psicológico e
essa solicitação será encaminhada a essa equipe de
profissionais que entrará em contato para os
procedimentos necessários. Uma ação que está sendo
possível por meio de parceria da Seduc com
Instituições de Ensino Superior privadas. Essa é mais
uma novidade para essa retomada segura às nossas
escolas", relatou Ismael Cardoso.

"Percebemos que com o advento da pandemia da
Covid-19 houve uma exacerbação de transtornos de
saúde mental, dos mais variados: ansiedade,
depressão. E agora, com esse atendimento, teremos
mais um braço de apoio às nossas comunidades
escolares. Faremos atendimentos presencial e
telepresencial para facilitar esse acesso e auxiliar
nossos estudantes, professores e docentes", destacou
a psicóloga Josimary Lima.

Diálogo com o CAOP/MPMA

Já na terça- fe i ra  (27) ,  o  encontro fo i  com
representantes do Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Direito à Educação do Ministério Público
do Maranhão (CAOP/MPMA). Na ocasião, a secretária
adjunta de Gestão da Rede do Ensino e da
Aprendizagem da Seduc, Nádya Dutra, pontuou que
c o n s i d e r a  d e  s u m a  i m p o r t â n c i a  e s s e
compartilhamento das diretrizes pedagógicas para o
retorno às aulas nas escolas da rede estadual de
ensino do Maranhão e que, para ela essa ação
cumpre mais uma etapa de diálogo com atores que
compõem a sociedade e são interessados na temática
sobre Educação.

"Um momento de grande valia, onde a rede pública
pôde discutir com o CAOP, sobre as premissas de
retorno às aulas. Nós apresentamos as nossas duas
frentes de trabalho, que versam sobre a estrutura que
as escolas têm para implementar os protocolos de
biossegurança e estruturação também para a
implementação das diretrizes pedagógicas, para que
tenhamos uma experiência exitosa de ensino híbrido,
mas sempre observando os índices epidemiológicos e
respeitando a realidade de cada comunidade escolar",
destacou.

O promotor de Just iça  e  coordenador  do
CAOP/MPMA, Eduardo Borges Oliveira, ressaltou o
empenho do Governo do Estado na luta para que as
aulas presenciais, nas escolas da rede estadual,
retornem o mais rápido possível.

"O Estado do Maranhão tem dado firmes passos no
sentido da imunização e da regulamentação desse
retorno presencial. O desafio é grande e o Ministério
Público está compondo o debate social. Estivemos
reunidos com a Seduc e consideramos adequadas as
orientações de retorno presencial apresentadas pela
Secretaria e desejamos que o debate social seja
concreto e efetivo", expressou.

Eduardo Borges destacou ainda que, mesmo diante da
pandemia causada pelo coronavírus, o Governo está
atento às questões e já vem estabelecendo debates
sobre o tema com entidades e representantes de
órgãos educacionais, para que juntos encontrem um
caminho para a prática do ensino presencial de forma
segura nas escolas.

"O retorno presencial deve vir como fruto de uma
construção coletiva, pautada no diálogo com todos os
setores da educação,  notadamente com os
professores. É preciso construir, neste diálogo, pelo
menos três protocolos: o biológico, sobre o qual já
existem consensos e são da área médica; o
pedagógico, com estruturação das normativas
estadual e municipais, referentes a como se dará a
educação neste ponto da história; e o social/negocial,
aquele que fundamenta a prática no diálogo de todos.
Só o diálogo romperá a crise e trará novos caminhos",
concluiu o promotor de Justiça.

Site: https://pagina2.com.br/seduc-debate-com-

representantes-estudantis-e-caop-sobre-retorno-as-

aulas-na-rede-publica-estadual/
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Por: Mari Barros

O Diário Oficial da União traz hoje (29) a Lei
1 4 . 1 8 8 / 2 0 2 1  ,  q u e   p r e v ê   q u e
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006).

A norma prevê pena de reclusão de um a quatro
anos para o crime de lesão corporal cometido contra a
mulher "por razões da condição do sexo feminino" e a
determinação do afastamento do lar do agressor
quando há risco, atual ou iminente, à vida ou à
integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de

poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.

Fonte: Agência Brasil

Site: https://portalitapecuru.com/noticias/legislacao-
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Para evitar afastamento remunerado,
vereadores são mantidos no cargo
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Na manhã desta quarta, 28, aconteceu Sessão
Extraordinária na Câmara Municipal de Imperatriz, que
foi convocada para decidir sobre ação judicial que
pede o afastamento dos parlamentares Antônio Silva
Pimentel, Zesiel Riberio da Silva e Manoel Conceição
de Almeida (Bebé Taxista) por um período de 90 dias
do cargo de vereador. A convocação é prevista pela
Constituição Federal e exige a presença de todos os
parlamentares.

Logo após leitura do relatório do Ministério Público, o
vereador Joao Silva solicitou a interrupção da sessão
por 10 minutos e na sequência a discussão foi
retomada. Todos os vereadores compareceram e
dando prosseguimento, houve única decisão
relacionada ao processo judicial .

Foi aberta a fala aos vereadores para discorrerem,
onde Adhemar Freitas Jr e Fábio Hernandez
contextualizaram o tema e destacaram que todos tem
o direito ao contraditório, principalmente por estarem
passando por fase de investigação, mas não foram
condenados a nada, nem defesa existiu.

"Haverá espaço e tempo para as defesas e cada um
mostrará suas razões, mas o mandato parlamentar é
uma representação da democracia e deve ser
resguardado" , afirmou Adhemar.

Os vereadores deixaram claro que mantém o
compromisso de transparência e apoio aos trabalhos
do MP e consideram corretíssimo o trabalho da justiça,
porém chamam a atenção para o julgamento
antecipado de alguns setores que chegaram a
confundir o pedido do MP com uma sentença final.
São cont rár ios  ao ped ido de a fas tamento ,
principalmente por que a Câmara não pode dar posse
a suplentes e pagar salários aos afastados. A
recomendação era  a fas tá- los  e  manter  as
remunerações, o que a grande maioria não concordou.

Ao final das falas, o presidente Alberto Sousa frisou
que o momento é difícil, mas que todos estão através
de suas consciências fazendo o que acham melhor,
praticando aquilo que é justo.

"Na gestão pública estamos todos sujeitos aos órgãos
de controle e é caminhando com transparência com o
Ministério Público, Tribunal de contas, judiciário, com
um ambiente independente e de harmonia, que

precisamos dar resposta a sociedade, no trabalho de
vereador, dando satisfação a quem depositou o voto
na urna. Não podemos buscar atalhos e assim deve
ser em tudo que é público, seguindo o caminho
correto.

Tudo que é recomendado pelo MP está sendo seguido
de acordo com as orientações.

Não estamos julgando ou condenando nada, devemos
ter bom senso, respeitando a justiça.

Não podemos ser guiados por juízes de redes sociais,
que matam pessoas e reputações ", disse.

O NÃO, era pela continuidade e o SIM, pelo
afastamento.

Com maioria dos votos, foi decidido pelo não
afastamento dos vereadores, pelo entendimento
jurídico que não pode haver afastamento com
remuneração, como foi pedido pelo MP.

O mandato dos três vereadores continua, mas o
acesso a Câmara está proibido, atendendo a decisão
judicial.

S idney Rodrigues/Karol Tragante - ASSIMP

Fotos - Sidney Rodrigues

Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/07/29/para-evitar-
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Polícia Militar em Loreto recebe doações
através de transações penais
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Na manhã desta terça-feira (27), o Pelotão de Polícia
Militar em Loreto recebeu uma doação, através de
parceria do Ministério Público com a Polícia Militar,
onde foi destinado um bebedouro e um porta arquivos
oriundos de transações penais.

-

-

-

Os equipamentos i rão auxi l iar  e ot imizar o
desempenho do Pelotão e a eficiência no serviço junto
a população.

Nossos sinceros agradecimentos ao Promotor de
Justiça, por essa importante parceria que vem
fortalecer mais ainda a Polícia Militar no combate ao
crime, na cidade de Loreto. - Polícia Militar de Loreto.

Envie informações à Redação dopeloatravés do
número.

Site:

https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/polaicia-

militar-em-loreto-recebe-doaacaoes-atravaes-de-

transaacaoes-penais-27038.html
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Legislação contra violência doméstica fica
mais dura para agressor
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A vereadora chapadinhense, Ni ld inha Teles
parabeniza a Associação de Magistrados do Brasil
(AMB), autora da sugestão ao Congresso que deu
origem a Lei, que entrou em vigor nesta quinta-feira
(29).

O Diário Oficial da União traz, nessa quinta-feira (29),
a Lei 14.188/2021, que prevê que agressores sejam
afastados imediatamente do lar ou do local de
convivência com a mulher em casos de risco atual, ou
iminente à vida, ou à integridade física da vítima ou de
seus dependentes, ou se verificado o risco da
existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor nesta quinta-feira (29)
modifica trechos do Código Penal, na Lei de Crimes
Hediondos (Lei nº 8.072/90) e na Lei Maria da Penha
(Lei nº 11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão
de um a quatro anos para o crime de lesão corporal
cometido contra a mulher por razões da condição do
sexo feminino e a determinação do afastamento do lar
do agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida
ou à integridade física, ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB), Renata Gil. A entidade foi autora da sugestão
ao Congresso que deu origem a Lei. A proposta foi
entregue em março deste ano aos parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estabelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher, qualquer
pessoa possa procurar a polícia para identificar o

agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública, entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas a fim de
viabilizar a assistência às vítimas , além de possibilitar
a capaci tação permanente dos prof issionais
envolvidos.

Dados

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
meses de março e abril de 2019. Os dados foram
publicados em maio de 2021 pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.
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Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)

Motocicletas com restrição de roubo e furto são
recuperadas pela Polícia Militar em Brejo, Belágua,
Milagres e Urbano Santos

Por Portal CN1 Motocicletas com restrição de roubo e
furto foram recuperadas na área do 16° Batalhão de
Polícia Militar. De acordo com a P...

Maurício Fernandes destaca planejamento nas ações
da Regional de Saúde de Chapadinha para região do
Baixo Parnaíba

Por Portal CN1 Depois de assumir a Regional de
Saúde de Chapadinha, o médico e ex-prefeito de São
Benedito do Rio Preto, Maurício Fernand...

Prefeitura de Chapadinha participa de vistoria do
Residencial Renascer I e II no bairro Areal

As 900 casas do residencial foram vistoriadas pela
prefeita Belezinha, Secretário de Articulação Aluizio
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Santos, Vereadora Nildinha Teles,...

Homem é preso por furtar energia elétrica de
delegacia do Maranhão

Foto: Divulgação/Polícia Civil Um homem foi preso em
flagrante, nessa quinta-feira (22), furtando energia
elétrica do prédio da Delegacia de...

Vereador João Leriano acompanha agricultores
familiares de Brejo-MA na comercialização de
mandioca com cervejaria Ambev

Por Portal CN1 Agricultores familiares do município de
Brejo comercializaram nesta semana sua produção de
mandioca com a Cervejaria Ambev...

Deputada Joice Hasselmann acorda com fraturas no
corpo, diz não se lembrar do que houve e suspeita de
atentado

"Acordei em uma poça de sangue sem saber quanto
tempo fiquei desacordada. A hipótese que eu mais
acredito é que sofri um atentado", afirmou ...

Vereadora Nildinha Teles emite Nota de Pesar pelo
falecimento do Sr. Francisco Henrique dos Santos Seu
Capucho

Obras da Creche Areal são retomadas: Mais um
prédio público abandonado pelo descaso da última
administração de Chapadinha , destaca Aluizio Santos

Por Portal CN1 As obras da creche do bairro Areal na
cidade de Chapadinha foram deixadas com 73%
concluídas na primeira gestão da Prefeit...

Guarda Civi l  Municipal  de Tutóia passa por
treinamento Técnico Operacional

Por Luiz Carlos Jr./Portal CN1 Agentes da Guarda
Civil Municipal de Tutóia passaram por treinamento
nos dias 23, 24 e 25 de julho. A inic...

Médico é assassinado a tiros em Imperatriz; suspeito
do crime é um policial militar

Um jovem recém-formado em medic ina fo i
assassinado a tiros na madrugada de segunda-feira
(26) em Imperatriz. Um policial militar, que está f...
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Seduc debate com representantes estudantis e
CAOP sobre retorno às aulas na Rede

Pública Estadual
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Por:  Redacao

Com data definida para a retomada das aulas
presencias em escolas da Rede Pública Estadual, no
dia 2 de agosto, a Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) vem realizando encontros com órgão e
entidades para divulgar o processo que norteará esse
retorno. E em nova rodada de conversas, equipes da
Seduc realizaram nessa semana diálogos com
representantes estudantis das 19 Unidades Regionais
de Ensino (UREs) no estado e do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Direito à Educação do
Ministério Público do Maranhão (CAOP/MPMA).

Na quarta-feira (28), o superintendente de Participação
Social da Seduc, Ismael Cardoso, reuniu - de forma
híbrida (presencial e on-line) com cerca de 200
representantes estudantis, gestores escolares e
técnicos das 19 UREs, para dialogar sobre o atual
cenário pandêmico no estado, protocolos sanitários e
pedagógicos e estratégias de ações de promoção e
prevenção da saúde mental nas escolas da Rede
Pública Estadual. O encontro aconteceu no Auditório
da Unidade Plena do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), Centro, em
São Luís.

"Tivemos aqui um diálogo aberto e participativo com
lideranças estudantis das escolas públicas estaduais,
onde pudemos apresentar - para esse público - os
protocolos sanitários e as diretrizes pedagógicas que
serão adotadas pela Seduc para a essa retomada em
todo o estado. Um momento de ampla participação da
nossa comunidade estudantil e, principalmente, de
esclarecimento de dúvidas para que a volta seja a
mais segura e acolhedora possível", declarou Ismael
Cardoso.

Estiveram presente ainda: a vice-presidente da União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Maranhão,
Alexssia Reis; a presidente do Grêmio Estudantil do
IEMA -  UP Cent ro ,  Ana Theresa Vie i ra ;  o
representante da Central Estudantil e estudante do
IEMA - UP Bacanga, Thalyson Victor Nunes
Rodrigues; a secretária adjunta de Ensino da Seduc,
Márcia Thaís;  a chefe do Departamento de
Monitoramento e Avaliação em Saúde da Secretaria

de Estado da Saúde (DEMAS/SES), Mayra Nina; além
da psicóloga e membro do Programa Emaranhando
Vidas da Seduc, Josimary Lima.

"Nós estamos voltando aos espaços escolares depois
de quase dois anos fora desse meio, então propomos -
os movimentos estudantis junto com a Seduc - fazer
esse momento inicial de conversar com os estudantes
e trazer as lideranças estudantis para explicar como se
dará o retorno, entregar os protocolos e tirar as
possíveis dúvidas que os estudantes possam ter sobre
essa retomada", disse Alexssia Reis.

"Esse momento foi muito importante para que a gente
pudesse alinhar e compor esse momento histórico que
vai ser a volta às aulas, para que a gente volte com
segurança. E esse momento é importante por isso,
uma abertura para que todos sejam ouvidos -
principalmente os estudantes e professores que
comporão firmemente esse cenário de retomada",
afirmou o líder estudantil da 3ª série do Ensino Médio
do IEMA - UP Centro, Thyago Hakã.

Cabe destacar que, para que o retorno às escolas da
Rede Pública Estadual aconteça da forma mais segura
e acolhedora possível a Seduc tem buscado a parceria
de outros órgãos representativos para o auxílio na
preparação dos protocolos de biossegurança.
Inst i tuições como a SES têm contr ibuído no
esclarecimento de dúvidas sobre a temática.

"É de fundamental  importância a união das
Secretarias, para o devido esclarecimento das dúvidas
e garantia dessa retomada com segurança. Vimos
aqui que o cenário pandêmico em nosso estado está
amenizando, conforme os dados vêm sinalizando.
Então, a vigilância em saúde do nosso estado, com
base em dados epidemiológicos, constata que já nos é
permitido esse retorno com a devida segurança e
seguindo todas as normas e diretr izes bem
explanadas hoje aqui", destacou a chefe do Demas,
Mayra Nina.

Atendimento psicológico às comunidades escolares

Durante o encontro, a Seduc apresentou, ainda, mais
uma novidade para o retorno às at iv idades
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presenciais: o apoio psicológico às comunidades
escolares públicas maranhenses. Uma iniciativa da
Seduc, em parceria com instituições de ensino
privadas, que tem como objetivo contribuir para
prevenção e melhoria da saúde mental nas escolas da
Rede Pública Estadual.

"Teremos uma equipe de 30 psicólogos que estarão
disponíveis para as comunidades escolares -
estudantes e professores - para auxiliar nesse
momento de retomada. Em um primeiro momento o
estudante/professor deve procurar a sua gestão
escolar para o preenchimento de uma ficha solicitando
esse atendimento/acompanhamento psicológico e
essa solicitação será encaminhada a essa equipe de
profissionais que entrará em contato para os
procedimentos necessários. Uma ação que está sendo
possível por meio de parceria da Seduc com
Instituições de Ensino Superior privadas. Essa é mais
uma novidade para essa retomada segura às nossas
escolas", relatou Ismael Cardoso.

"Percebemos que com o advento da pandemia da
Covid-19 houve uma exacerbação de transtornos de
saúde mental, dos mais variados: ansiedade,
depressão. E agora, com esse atendimento, teremos
mais um braço de apoio às nossas comunidades
escolares. Faremos atendimentos presencial e
telepresencial para facilitar esse acesso e auxiliar
nossos estudantes, professores e docentes", destacou
a psicóloga Josimary Lima.

Diálogo com o CAOP/MPMA

Já na terça- fe i ra  (27) ,  o  encontro fo i  com
representantes do Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Direito à Educação do Ministério Público
do Maranhão (CAOP/MPMA). Na ocasião, a secretária
adjunta de Gestão da Rede do Ensino e da
Aprendizagem da Seduc, Nádya Dutra, pontuou que
c o n s i d e r a  d e  s u m a  i m p o r t â n c i a  e s s e
compartilhamento das diretrizes pedagógicas para o
retorno às aulas nas escolas da rede estadual de
ensino do Maranhão e que, para ela essa ação
cumpre mais uma etapa de diálogo com atores que
compõem a sociedade e são interessados na temática
sobre Educação.

"Um momento de grande valia, onde a rede pública
pôde discutir com o CAOP, sobre as premissas de
retorno às aulas. Nós apresentamos as nossas duas
frentes de trabalho, que versam sobre a estrutura que
as escolas têm para implementar os protocolos de
biossegurança e estruturação também para a
implementação das diretrizes pedagógicas, para que
tenhamos uma experiência exitosa de ensino híbrido,
mas sempre observando os índices epidemiológicos e
respeitando a realidade de cada comunidade escolar",

destacou.

O promotor de Just iça  e  coordenador  do
CAOP/MPMA, Eduardo Borges Oliveira, ressaltou o
empenho do Governo do Estado na luta para que as
aulas presenciais, nas escolas da rede estadual,
retornem o mais rápido possível.

"O Estado do Maranhão tem dado firmes passos no
sentido da imunização e da regulamentação desse
retorno presencial. O desafio é grande e o Ministério
Público está compondo o debate social. Estivemos
reunidos com a Seduc e consideramos adequadas as
orientações de retorno presencial apresentadas pela
Secretaria e desejamos que o debate social seja
concreto e efetivo", expressou.

Eduardo Borges destacou ainda que, mesmo diante da
pandemia causada pelo coronavírus, o Governo está
atento às questões e já vem estabelecendo debates
sobre o tema com entidades e representantes de
órgãos educacionais, para que juntos encontrem um
caminho para a prática do ensino presencial de forma
segura nas escolas.

"O retorno presencial deve vir como fruto de uma
construção coletiva, pautada no diálogo com todos os
setores da educação,  notadamente com os
professores. É preciso construir, neste diálogo, pelo
menos três protocolos: o biológico, sobre o qual já
existem consensos e são da área médica; o
pedagógico, com estruturação das normativas
estadual e municipais, referentes a como se dará a
educação neste ponto da história; e o social/negocial,
aquele que fundamenta a prática no diálogo de todos.
Só o diálogo romperá a crise e trará novos caminhos",
concluiu o promotor de Justiça.

Site:

https://www.piracurucanews.com/noticia/18167/seduc-
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Com atraso de 15 anos, atualização do Plano
Diretor vem causando prejuízos a São Luís

(Coluna do Udes Filho)
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Vereador Astro de Ogum (PCdoB) - Presidente da
Comissão de Mobilidade Urbana ,  Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano

Será que as disputas políticas são travadas apenas
durante o período eleitoral e que, após proclamado o
resultado, o interesse coletivo deve prevalecer?
Certamente, assim pensa o cidadão, ou seja,
independente da sigla partidária, o bem-estar da
sociedade é o balizador das ações políticas e
administrativas do Poder Público.

Em tese, era o que deveria acontecer, principalmente
quando o foco é o Projeto de Lei nº 174/2019, de
autoria do Executivo Municipal, que trata do novo
Plano Diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, obrigatório
para as cidades com mais de 20 mil habitantes e que
serve de "parâmetro para a ver i f icação do
cumprimento da função social das propriedades
inseridas nos perímetros urbanos" (art.182 da CF).

Em São Luís, a elaboração do novo Plano Diretor
começou em 2015, e o debate teve início em 2019.
Porém, recheado de falhas, segundo apontou o
Ministério Público Estadual, retornou ao Executivo
ano passado na gestão do ex-prefeito Edvaldo
Holanda Júnior, onde permanece até a presente data.

A falta de posicionamento, já na gestão do prefeito
Eduardo Braide (Podemos), vem prejudicando a
cidade de São Luís pela não arrecadação de alguns
bilhões de reais. Arcaico e desatualizado, já que a Lei
4.669 foi editada em 2006, a planta de valores da
capital, por exemplo, segundo informações técnicas,
que hoje é de R$ 14 bi, após atualização da lei, subirá
para R$ 180 bilhões.

PRONTA PARA O DEBATE

O Legislativo Municipal, através do presidente da
Comissão de Mobilidade Urbana ,  Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano, o vereador
Astro de Ogum (PCdoB), vem cobrando o envio do
projeto àquela Casa, porém, sem qualquer explicação,
o Executivo permanece inerte.

"Ainda estamos aguardando o projeto do Plano
Diretor. Não sabemos em qual órgão da Prefeitura ele
se encontra, muito embora ele seja o assunto mais
importante da atualidade na nossa cidade. Somos uma
comissão de cinco vereadores que vai trabalhar com o
Plano Diretor de forma macro, inclusive com a
presença do Ministério Público .  Esta Casa
Legislativa precisa fazer o trabalho dela, por isso,
precisamos focar para conseguirmos levá-lo a plenário
até outubro', disse Astro.

Lembrando que, além de Astro, compõe a Comissão
de Mobilidade Urbana os vereadores Aldir Junior
(PL), Paulo Vitor (PCdoB), Octávio Soeiro (Podemos)
e Ribeiro Neto (PMN). Dos cinco, três não estiveram
no palanque do atual prefeito, mas, certamente, essa
não deve ser a razão que vem atrapalhando o envio
do PL para a retomada do debate no Legislativo
Municipal, já que a assertiva apontada ao início do
texto deve ser fomentada por grandes gestores, há
exemplo do prefeito Eduardo Braide.

A elaboração do Plano Diretor está disposta no art. 40,
§4º, I, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001),
devendo ser revisado a cada década. É nele que
encontramos o conjunto de propostas para o futuro
desenvolvimento dos usos do solo urbano, das redes
de infraestrutura e de elementos fundamentais da
estrutura urbana.

A principal função do Plano Diretor é assegurar o bem-
estar geral, de modo a preservar o meio ambiente,
promover qualidade de vida para a população e
garantir desenvolvimento urbano sustentável para a
cidade. Para tal, a participação da população na
elaboração do Plano Diretor é de extrema relevância,
visando à identificação, aos estudos e às melhorias
para os diversos pontos.

ATRASO NA DISCUSSÃO

Em 2015, quando teve início o processo de revisão do
PD, objetivava-se fazer apenas alguns ajustes no texto
sobre o Macrozoneamento Ambiental, discussão e
aprovação imediata  da le i  de zoneamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo, complementar
ao Plano Diretor, índices e usos urbanísticos, dividindo
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a cidade em zonas ou áreas.

Na época, o processo previa oito audiências, no
entanto o Ministério Público Estadual e a sociedade
civil pediram um número maior e mais divulgação. A
Prefeitura acatou e estabeleceu 15 audiências, destas,
13 foram realizadas, mas mesmo assim todo o
processo foi cancelado pelo Parquet, que determinou
uma discussão mais ampla.

O PD de fato foi rediscutido por órgãos e membros da
Prefeitura e de outros setores da sociedade em
reuniões técnicas no Conselho da Cidade (CONCID)
e, após alguns meses da entrega do projeto pelo então
prefeito Edivaldo Holanda ao Presidente da Câmara
dos Vereadores Osmar Filho (PDT), ocorreu mais
pressão para ampliar ainda mais a discussão, o que foi
acatado pelos vereadores.

PRIVATIVO E EXCLUDENTE

Após realização das audiências, metade na zona
urbana e a outra na zona rural, os movimentos sociais
não pouparam criticas ao documento elaborado pelo
Executivo, com ênfase para a transformação de
grande parte da zona rural em urbana, visando
atender aos interesses do capital imobiliário local e do
capital financeiro estrangeiro.

"Além da indecente e criminosa supressão da zona
rural, a não definição de Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), um instrumento urbanístico de inclusão
social que nunca foi regulamentado na cidade; uma
redelimitação grotesca nas áreas de dunas no litoral
norte; a mudança de zona de metade do Sítio Santa
Eulália é uma vergonha, razão pela qual defendemos
que a proposta do novo Plano Diretor de São Luís,
chamado de 'estratégico' pelo prefeito não representa
as necessidades reais da população. Ao contrário, é
excludente e visa à privatização de novos espaços
para a reprodução ampliada do capital", disse o
professor universitário Luiz Eduardo Neves dos
Santos, em artigo publicado no Esquerda Online.

OMISSÕES TÉCNICAS-

Diante de muitas reclamações, o Ministério Público
entregou algumas preposições à Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ da CMSL. Na avaliação
do promotor de justiça, Fernando Barreto (Meio
Ambiente), o projeto de lei contém "omissões técnicas
e equívocos legais", o que poderá resultar na rejeição
integral do Plano Diretor ou na judicialização com
possível declaração de nulidade.

Barreto recomendou que à Câmara de Vereadores
devolvesse o projeto ao Executivo para a correção das
falhas, sobretudo as relacionadas com os mapas de

macrozoneamento, bem como fazer o convite para o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo acompanhar
essa fase do processo legislativo, evitando as
inconformidades técnicas detectadas.

Um dos problemas mais graves apontados pelo MPE
foi quanto ao mapa de macrozoneamento ambiental,
que reconhece como edificáveis áreas de dunas que
foram indevidamente ocupadas e cujas construções
encontram-se, em grande parte, judicializadas nos
âmbitos da Justiça federal e da estadual. "O
reconhecimento de que áreas de dunas foram
indevidamente objeto de edificações e que, mesmo
assim, seriam agora classificadas como edificáveis
esbarra na Súmula nº 613 do Superior Tribunal de
Justiça, que veda o fato consumado em matéria
ambiental", observou.
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O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira,
que responde pela Promotoria de Justiça de Itinga do
Maranhão, inspecionou, na terça-feira, 27, o Conselho
Tutelar da cidade. Acompanharam a vistoria secretária
de Assistência Social de Açailândia, Arly Brenda Lima
Franco Jardim, conselheiros tutelares, integrantes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, incluindo a presidente Maria Valdirene
Fernandes da Costa.

Na ocasião, foi constatado que o prédio do Conselho
necessita de algumas melhorias, assim como o veículo
pertencente ao referido órgão>

Foi discutida também a efetivação do Plano Municipal
da Primeira Infância no Município, plano intersetorial
que visa ao atendimento aos direitos das crianças na
primeira infância (até os seis anos de idade) no âmbito
do município, cuja elaboração é recomendada pelo
Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016).

Outro tema tratado foi a implantação do Sipia no
Conselho Tutelar, sistema nacional de registro e
tratamento de informações sobre a garantia e defesa
dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Igualmente foi abordado o treinamento dos integrantes
da rede de proteção acerca da escuta especializada,
procedimento de entrevista previsto na Lei Federal n.
13.431/17, sobre possível situação de violência contra
criança ou adolescente, no intuito de garantir a
proteção e o cuidado da vítima.

Site: https://omaranhense.com/itinga-do-maranhao-
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Da redação com informações da Agência Brasil

O Diário Oficial da União traz hoje (29) a Lei
1 4 . 1 8 8 / 2 0 2 1 ,  q u e   p r e v ê   q u e
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões da condição do sexo
feminino" e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de
poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
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MP ajuíza ACP para sinalização do
parquinho da Avenida Litorânea (Política |

Na Justiça)
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SÃO LUÍS - O Ministério Público do Maranhão
propôs na última segunda-feira, 26, Ação Civil
Pública de obrigação de fazer, com pedido de medida
liminar, contra o Estado do Maranhão, para a
adequada sinalização do Parquinho da Litorânea, no
prazo de 48 horas, especialmente nos pontos onde
houve e onde haja iminência de desabamento da
mureta de proteção do logradouro. O objetivo é
preservar a segurança dos usuários do parquinho.

A ACP foi formulada pelo titular da 31ª Promotoria de
Justiça Especializada de São Luís, Zanony Passos
Silva Filho.

No início deste mês, foi observado o desmoronamento
parcial da mureta do Teatro de Arena da Litorânea,
popularmente conhecido como Parquinho da
Litorânea. O problema foi divulgado pela imprensa da
capital. Além disso, o promotor de justiça recebeu
fotografias sobre o estado de degradação do
logradouro.

O pedido da Ação contra o Executivo Estadual se
refere somente à sinalização do espaço, a fim de
evitar tragédia maior. A reconstrução e manutenção da
mureta será objeto de outra Ação do MPMA contra o
Governo do Estado.

Redação: CCOM-MPMA
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O Diário Oficial da União traz nesta quinta-feira (29) a
L e i  1 4 . 1 8 8 / 2 0 2 1  ,  q u e   p r e v ê   q u e
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões da condição do sexo
feminino" e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de
poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de

feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
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Por:  Redação

Com data definida para a retomada das aulas
presencias em escolas da Rede Pública Estadual, no
dia 2 de agosto, a Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) vem realizando encontros com órgão e
entidades para divulgar o processo que norteará esse
retorno. E em nova rodada de conversas, equipes da
Seduc realizaram nessa semana diálogos com
representantes estudantis das 19 Unidades Regionais
de Ensino (UREs) no estado e do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Direito à Educação do
Ministério Público do Maranhão (CAOP/MPMA).

Na quarta-feira (28), o superintendente de Participação
Social da Seduc, Ismael Cardoso, reuniu - de forma
híbrida (presencial e on-line) com cerca de 200
representantes estudantis, gestores escolares e
técnicos das 19 UREs, para dialogar sobre o atual
cenário pandêmico no estado, protocolos sanitários e
pedagógicos e estratégias de ações de promoção e
prevenção da saúde mental nas escolas da Rede
Pública Estadual. O encontro aconteceu no Auditório
da Unidade Plena do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), Centro, em
São Luís.

"Tivemos aqui um diálogo aberto e participativo com
lideranças estudantis das escolas públicas estaduais,
onde pudemos apresentar - para esse público - os
protocolos sanitários e as diretrizes pedagógicas que
serão adotadas pela Seduc para a essa retomada em
todo o estado. Um momento de ampla participação da
nossa comunidade estudantil e, principalmente, de
esclarecimento de dúvidas para que a volta seja a
mais segura e acolhedora possível", declarou Ismael
Cardoso.

Estiveram presente ainda: a vice-presidente da União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Maranhão,
Alexssia Reis; a presidente do Grêmio Estudantil do
IEMA -  UP Cent ro ,  Ana Theresa Vie i ra ;  o
representante da Central Estudantil e estudante do
IEMA - UP Bacanga, Thalyson Victor Nunes
Rodrigues; a secretária adjunta de Ensino da Seduc,
Márcia Thaís;  a chefe do Departamento de
Monitoramento e Avaliação em Saúde da Secretaria

de Estado da Saúde (DEMAS/SES), Mayra Nina; além
da psicóloga e membro do Programa Emaranhando
Vidas da Seduc, Josimary Lima.

"Nós estamos voltando aos espaços escolares depois
de quase dois anos fora desse meio, então propomos -
os movimentos estudantis junto com a Seduc - fazer
esse momento inicial de conversar com os estudantes
e trazer as lideranças estudantis para explicar como se
dará o retorno, entregar os protocolos e tirar as
possíveis dúvidas que os estudantes possam ter sobre
essa retomada", disse Alexssia Reis.

"Esse momento foi muito importante para que a gente
pudesse alinhar e compor esse momento histórico que
vai ser a volta às aulas, para que a gente volte com
segurança. E esse momento é importante por isso,
uma abertura para que todos sejam ouvidos -
principalmente os estudantes e professores que
comporão firmemente esse cenário de retomada",
afirmou o líder estudantil da 3ª série do Ensino Médio
do IEMA - UP Centro, Thyago Hakã.

Cabe destacar que, para que o retorno às escolas da
Rede Pública Estadual aconteça da forma mais segura
e acolhedora possível a Seduc tem buscado a parceria
de outros órgãos representativos para o auxílio na
preparação dos protocolos de biossegurança.
Inst i tuições como a SES têm contr ibuído no
esclarecimento de dúvidas sobre a temática.

"É de fundamental  importância a união das
Secretarias, para o devido esclarecimento das dúvidas
e garantia dessa retomada com segurança. Vimos
aqui que o cenário pandêmico em nosso estado está
amenizando, conforme os dados vêm sinalizando.
Então, a vigilância em saúde do nosso estado, com
base em dados epidemiológicos, constata que já nos é
permitido esse retorno com a devida segurança e
seguindo todas as normas e diretr izes bem
explanadas hoje aqui", destacou a chefe do Demas,
Mayra Nina.

Atendimento psicológico às comunidades escolares

Durante o encontro, a Seduc apresentou, ainda, mais
uma novidade para o retorno às at iv idades
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presenciais: o apoio psicológico às comunidades
escolares públicas maranhenses. Uma iniciativa da
Seduc, em parceria com instituições de ensino
privadas, que tem como objetivo contribuir para
prevenção e melhoria da saúde mental nas escolas da
Rede Pública Estadual.

"Teremos uma equipe de 30 psicólogos que estarão
disponíveis para as comunidades escolares -
estudantes e professores - para auxiliar nesse
momento de retomada. Em um primeiro momento o
estudante/professor deve procurar a sua gestão
escolar para o preenchimento de uma ficha solicitando
esse atendimento/acompanhamento psicológico e
essa solicitação será encaminhada a essa equipe de
profissionais que entrará em contato para os
procedimentos necessários. Uma ação que está sendo
possível por meio de parceria da Seduc com
Instituições de Ensino Superior privadas. Essa é mais
uma novidade para essa retomada segura às nossas
escolas", relatou Ismael Cardoso.

"Percebemos que com o advento da pandemia da
Covid-19 houve uma exacerbação de transtornos de
saúde mental, dos mais variados: ansiedade,
depressão. E agora, com esse atendimento, teremos
mais um braço de apoio às nossas comunidades
escolares. Faremos atendimentos presencial e
telepresencial para facilitar esse acesso e auxiliar
nossos estudantes, professores e docentes", destacou
a psicóloga Josimary Lima.

Diálogo com o CAOP/MPMA

Já na terça- fe i ra  (27) ,  o  encontro fo i  com
representantes do Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Direito à Educação do Ministério Público
do Maranhão (CAOP/MPMA). Na ocasião, a secretária
adjunta de Gestão da Rede do Ensino e da
Aprendizagem da Seduc, Nádya Dutra, pontuou que
c o n s i d e r a  d e  s u m a  i m p o r t â n c i a  e s s e
compartilhamento das diretrizes pedagógicas para o
retorno às aulas nas escolas da rede estadual de
ensino do Maranhão e que, para ela essa ação
cumpre mais uma etapa de diálogo com atores que
compõem a sociedade e são interessados na temática
sobre Educação.

"Um momento de grande valia, onde a rede pública
pôde discutir com o CAOP, sobre as premissas de
retorno às aulas. Nós apresentamos as nossas duas
frentes de trabalho, que versam sobre a estrutura que
as escolas têm para implementar os protocolos de
biossegurança e estruturação também para a
implementação das diretrizes pedagógicas, para que
tenhamos uma experiência exitosa de ensino híbrido,
mas sempre observando os índices epidemiológicos e
respeitando a realidade de cada comunidade escolar",

destacou.

O promotor de Just iça  e  coordenador  do
CAOP/MPMA, Eduardo Borges Oliveira, ressaltou o
empenho do Governo do Estado na luta para que as
aulas presenciais, nas escolas da rede estadual,
retornem o mais rápido possível.

"O Estado do Maranhão tem dado firmes passos no
sentido da imunização e da regulamentação desse
retorno presencial. O desafio é grande e o Ministério
Público está compondo o debate social. Estivemos
reunidos com a Seduc e consideramos adequadas as
orientações de retorno presencial apresentadas pela
Secretaria e desejamos que o debate social seja
concreto e efetivo", expressou.

Eduardo Borges destacou ainda que, mesmo diante da
pandemia causada pelo coronavírus, o Governo está
atento às questões e já vem estabelecendo debates
sobre o tema com entidades e representantes de
órgãos educacionais, para que juntos encontrem um
caminho para a prática do ensino presencial de forma
segura nas escolas.

"O retorno presencial deve vir como fruto de uma
construção coletiva, pautada no diálogo com todos os
setores da educação,  notadamente com os
professores. É preciso construir, neste diálogo, pelo
menos três protocolos: o biológico, sobre o qual já
existem consensos e são da área médica; o
pedagógico, com estruturação das normativas
estadual e municipais, referentes a como se dará a
educação neste ponto da história; e o social/negocial,
aquele que fundamenta a prática no diálogo de todos.
Só o diálogo romperá a crise e trará novos caminhos",
concluiu o promotor de Justiça.

Site: https://novocantu.com.br/noticia/104127/seduc-
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O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira,
que responde pela Promotoria de Justiça de Itinga do
Maranhão, inspecionou, na terça-feira, 27, o Conselho
Tutelar da cidade. Acompanharam a vistoria secretária
de Assistência Social de Açailândia, Arly Brenda Lima
Franco Jardim, conselheiros tutelares, integrantes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, incluindo a presidente Maria Valdirene
Fernandes da Costa.

Na ocasião, foi constatado que o prédio do Conselho
necessita de algumas melhorias, assim como o veículo
pertencente ao referido órgão>

Foi discutida também a efetivação do Plano Municipal
da Primeira Infância no Município, plano intersetorial
que visa ao atendimento aos direitos das crianças na
primeira infância (até os seis anos de idade) no âmbito
do município, cuja elaboração é recomendada pelo
Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016).

Outro tema tratado foi a implantação do Sipia no
Conselho Tutelar, sistema nacional de registro e
tratamento de informações sobre a garantia e defesa
dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Igualmente foi abordado o treinamento dos integrantes
da rede de proteção acerca da escuta especializada,
procedimento de entrevista previsto na Lei Federal n.
13.431/17, sobre possível situação de violência contra
criança ou adolescente, no intuito de garantir a
proteção e o cuidado da vítima.

Redação : CCOM-MPMA

Site: https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-
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SÃO LUÍS - MPMA ajuíza ACP para
sinalização do parquinho da Litorânea
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O Ministério Público do Maranhão propôs na última
segunda-feira, 26, Ação Civil Pública de obrigação de
fazer, com pedido de medida liminar, contra o Estado
do Maranhão, para a adequada sinalização do
Parquinho da Litorânea, no prazo de 48 horas,
especialmente nos pontos onde houve e onde haja
iminência de desabamento da mureta de proteção do
logradouro. O objetivo é preservar a segurança dos
usuários do parquinho.

A ACP foi formulada pelo titular da 31ª Promotoria de
Justiça Especializada de São Luís, Zanony Passos
Silva Filho.

No início deste mês, foi observado o desmoronamento
parcial da mureta do Teatro de Arena da Litorânea,
popularmente conhecido como Parquinho da
Litorânea. O problema foi divulgado pela imprensa da
capital. Além disso, o promotor de justiça recebeu
fotografias sobre o estado de degradação do
logradouro.

O pedido da Ação contra o Executivo Estadual se
refere somente à sinalização do espaço, a fim de
evitar tragédia maior. A reconstrução e manutenção da
mureta será objeto de outra Ação do MPMA contra o
Governo do Estado.

Redação : André Soares (CCOM-MPMA)

Site: https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-

noticias-gerais/11/18139
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Membros do MPMA visitam arcebispo de
São Luís
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O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
realizou, na manhã desta quinta-feira, 29, uma visita
institucional ao novo arcebispo de São Luís, Dom
Gilberto Pastana, que assumiu a Arquidiocese da
capital, no último dia 18. A visita foi acompanhada
pelos promotores de justiça José Augusto Cutrim (1ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso); Cristiane
Lago (coordenadora do Centro de Apoio Operacional
de Direitos Humanos); Nahyma Abas (coordenadora
do CAOp da Probidade Administrativa) e Theresa
Muniz de La Iglesia (chefe de Gabinete do PGJ).

"O Ministério Público do Maranhão se coloca à
inteira disposição da Arquidiocese de São Luís para
qualquer tipo de ação em prol da nossa comunidade.
Nosso papel é, acima de tudo, cuidar da população,
principalmente os mais vulneráveis", destacou
Eduardo Nicolau, que desejou boas-vindas ao novo
arcebispo.

Dom Gilberto Pastana agradeceu a visita e ressaltou a
importância da proximidade do MPMA com a
Arquidiocese. "Essa aproximação me contenta e me
anima porque são parceiros que ajudam a construir o
Reino de Deus, na medida em que as leis garantem a
liberdade, a justiça social, a vida fraterna. Agradeço
muito a presença do Dr. Eduardo aqui conosco, e,
certamente, esse é o início de uma aproximação que
vai perdurar durante o tempo que a gente estiver por
aqui", ressaltou.

A promotora de justiça Nahyma Abas relembrou o
período em que Dom Gilberto Pastana esteve à frente
da Arquidiocese de Imperatriz, entre 2005 e 2016.

A situação das Instituições de Longa Permanência de
Idosos e o trabalho das Pastorais na defesa dos
direitos humanos foram assuntos abordados pelos
promotores de justiça Augusto Cutrim e Cristiane Lago
durante a visita.

Redação: Poliana Ribeiro (CCOM-MPMA)

Fotos: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

Site: https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-
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SÃO LUÍS - PGJ faz visita institucional ao
Solar do Outono
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Na manhã desta quinta-feira, 29, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, fez uma visita ao Instituto de
Longa Permanência para Idosos (ILPI) Solar do
Outono, no bairro da Cohab, em São Luís. O objetivo
foi conhecer o trabalho da instituição e a situação dos
abrigados.

O titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, e a promotora de
justiça e chefe de gabinete da Procuradoria Geral de
Justiça, Theresa Ribeiro de La Iglesia, igualmente
participaram da visita. Todos foram recebidos pelo
diretor Glecio Sandro Silva.

"A instituição atende aos idosos hipervulneráveis,
principalmente os que são totalmente dependentes. O
tratamento é o melhor possível e estamos felizes com
o trabalho desenvolvido. É uma referência nacional",
afirmou Augusto Cutrim.

As instituições de longa permanência são destinadas à
moradia coletiva de pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos, normalmente sem suporte familiar
e em condições de dignidade e cidadania.

O Solar do Outono é mantido pelo governo estadual e
abriga pessoas que não podem se cuidar, serem
cuidados pela família e em situação de vulnerabilidade
social, física e financeira. "São pessoas que já
contribuíram muito para a sociedade, já tiveram uma
vida ativa, constituíram família e por diversos motivos
foram abandonados. Então eles vêm para cá e nós
damos amor, afeto, carinho e cuidados. Temos uma
equipe multidisciplinar que os atendem em suas
necessidades", explicou Glecio Silva.

O diretor enfatizou o diálogo constante com o MPMA
para buscar soluções para os problemas da instituição
e defesa dos idosos abrigados. "O Ministério Público
é nosso grande referencial aqui no Maranhão. Muitos
problemas que seriam judicializados são resolvidos no
diálogo. O MP é um parceiro de todo dia".

Ao final da visita, Eduardo Nicolau afirmou que
vistoriar o Solar do Outono foi uma oportunidade de
conhecer os idosos e os profissionais que trabalham
no local. "O Solar foi reformado e estou vendo que
aqui os velhinhos são muito bem tratados, pois
precisam de cuidados específicos o dia inteiro e isso
eles estão tendo".

Redação e fotos: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

Site: https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-
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Cunhado de conselheiro do TCE-MA ganha
R$ 1,6 mi em contratos fracionados de

locação de veículo em Pirapemas
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Wallace Braga

Empresa contratada já foi alvo da CGU por prática
ilegal e violações a Lei de Licitações.

O prefeito de Pirapemas (MA), Fernando Cutrim
(Republicanos), pode ser acionado pelo Ministério
Público do Maranhão por ter violado a Lei de
Licitações, conforme denúncia enviada ao site
Maranhão de Verdade nesta quarta-feira (28).

Segundo relatos dos denunciantes, a administração
pirapemense firmou quatro contratos com a empresa
LRT Lobato Eireli - EPP, que somam R$ 1.641.960,
cujo objeto era o mesmo: locação de veículos.

No entanto, para fugir de uma concorrência, por
exemplo - modalidade mais competitiva, com maior
prazo de publicidade e participação sem cadastro
prévio -, Cutrim optou deliberadamente por fracionar
as contratações em pequenos montantes, para se
enquadrar na hipótese de dispensa por valor.

Na opinião de especial ista consultados pela
reportagem, por serem contratos com objetos similares
- todos referentes a aluguel de automóveis - eles
deveriam ter sido contratados globalmente.

Conforme apuramos, a firma beneficiada pertence ao
empresário Luiz Raimundo Teixeira Lobato, cunhado
do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
(TCE), João Jorge Jinking Pavão, membro do
justamente do órgão de controle externo responsável
por zelar pelo patrimônio público e fiscalizar a
aplicação dos recursos públicos.

EMPRESA JÁ FOI ALVO DA CGU

Em 2015, a LRT Lobato foi alvo de uma auditoria da
CGU (Controladoria Geral da União) na Prefeitura de
Presidente Médici, que constatou a existência de uma
série de irregularidades no processo de contratação de
fornecedores e na aplicação de recursos do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE).

Na época, os auditores constataram que um dos
veículos usados para justificar as 'despesas' do

PNATE pertencia justamente à empresa do cunhado
do conselheiro do TCE-MA. Conforme relatório ao qual
a reportagem teve acesso, a empresa registrada na
Receita Federal com o CNPJ: 02.869.424/0001-12,
não teria vinculo ao serviço de transporte escolar.

"Ademais, seu ramo negocial seria comercio varejista
de materiais de construção em geral (CNAE 4744099),
em nada vinculado ao serviço de transporte escolar",
diz trecho do relatório em anexo.

Conforme o art. 24, I e II, da Lei n° 8.666/93, ocorrerá
o fracionamento ilegal quando o agente público não
adotar a modalidade correspondente ao somatório dos
valores gastos durante todo o exercício financeiro para
os objetos da mesma natureza, dividindo a despesa e
adotando modalidades menos amplas para cada
compra/contratação, ou ainda, ut i l izando de
contratação direta de pequeno valor para cada
compra/contratação.

Por terem o mesmo objeto, as operações realizadas
pela gestão Paraíba deveriam ser consideradas em
sua totalidade, como uma única contratação, como
determina a Lei nº 8.666/93, o que implicaria em uma
licitação mais rigorosa.

Se a Promotoria de Justiça não fraquejar na denúncia,
a suposta prática ilegal pode fazer Fernando Cutrim
ser acionado por ato de improbidade administrativa
sob a acusação de fracionar irregularmente as
despesas para locação de veículos visando atender as
demandas das secretarias municipais, de maneira que
as contratações escapassem do procedimento
licitatório.

Site: https://maranhaodeverdade.com.br/cunhado-de-
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Atraso na votação do novo Plano Diretor
causa prejuízo de bilhões a São Luís
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Wallace Braga

Movimentos sociais definem a proposta como
excludente e benéfica a reprodução ampliada do
capital.

Será que as disputas políticas são travadas apenas
durante o período eleitoral e que, após proclamado o
resultado, o interesse coletivo deve prevalecer?
Certamente, assim pensa o cidadão, ou seja,
independente da sigla partidária, o bem-estar da
sociedade é o balizador das ações políticas e
administrativas do Poder Público.

Em tese, era o que deveria acontecer, principalmente
quando o foco é o Projeto de Lei nº 174/2019, de
autoria do Executivo Municipal, que trata do novo
Plano Diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, obrigatório
para as cidades com mais de 20 mil habitantes e que
serve de "parâmetro para a ver i f icação do
cumprimento da função social das propriedades
inseridas nos perímetros urbanos" (art.182 da CF).

Em São Luís, a elaboração do novo Plano Diretor
começou em 2015, e o debate teve início em 2019.
Porém, recheado de falhas, segundo apontou o
Ministério Público Estadual, retornou ao Executivo
ano passado na gestão do ex-prefeito Edvaldo
Holanda Júnior, onde permanece até a presente data.

A falta de posicionamento, já na gestão do prefeito
Eduardo Braide (Podemos), vem prejudicando a
cidade de São Luís pela não arrecadação de alguns
bilhões de reais. Arcaico e desatualizado, já que a Lei
4.669 foi editada em 2006, a planta de valores da
capital, por exemplo, segundo informações técnicas,
que hoje é de R$ 14 bi, após atualização da lei, subirá
para R$ 180 bilhões.

PRONTA PARA O DEBATE

O Legislativo Municipal, através do presidente da
Comissão de Mobilidade Urbana ,  Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano, o vereador
Astro de Ogum (PCdoB), vem cobrando o envio do
projeto àquela Casa, porém, sem qualquer explicação,
o Executivo permanece inerte.

"Ainda estamos aguardando o projeto do Plano

Diretor. Não sabemos em qual órgão da Prefeitura ele
se encontra, muito embora ele seja o assunto mais
importante da atualidade na nossa cidade. Somos uma
comissão de cinco vereadores que vai trabalhar com o
Plano Diretor de forma macro, inclusive com a
presença do Ministério Público .  Esta Casa
Legislativa precisa fazer o trabalho dela, por isso,
precisamos focar para conseguirmos levá-lo a plenário
até outubro', disse Astro.

Lembrando que, além de Astro, compõe a Comissão
de Mobilidade Urbana os vereadores Aldir Junior
(PL), Paulo Vitor (PCdoB), Octávio Soeiro (Podemos)
e Ribeiro Neto (PMN). Dos cinco, três não estiveram
no palanque do atual prefeito, mas, certamente, essa
não deve ser a razão que vem atrapalhando o envio
do PL para a retomada do debate no Legislativo
Municipal, já que a assertiva apontada ao início do
texto deve ser fomentada por grandes gestores, há
exemplo do prefeito Eduardo Braide.

A elaboração do Plano Diretor está disposta no art. 40,
§4º, I, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001),
devendo ser revisado a cada década. É nele que
encontramos o conjunto de propostas para o futuro
desenvolvimento dos usos do solo urbano, das redes
de infraestrutura e de elementos fundamentais da
estrutura urbana.

A principal função do Plano Diretor é assegurar o bem-
estar geral, de modo a preservar o meio ambiente,
promover qualidade de vida para a população e
garantir desenvolvimento urbano sustentável para a
cidade. Para tal, a participação da população na
elaboração do Plano Diretor é de extrema relevância,
visando à identificação, aos estudos e às melhorias
para os diversos pontos.

ATRASO NA DISCUSSÃO

Em 2015, quando teve início o processo de revisão do
PD, objetivava-se fazer apenas alguns ajustes no texto
sobre o Macrozoneamento Ambiental, discussão e
aprovação imediata  da le i  de zoneamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo, complementar
ao Plano Diretor, índices e usos urbanísticos, dividindo
a cidade em zonas ou áreas.

Na época, o processo previa oito audiências, no
entanto o Ministério Público Estadual e a sociedade
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civil pediram um número maior e mais divulgação. A
Prefeitura acatou e estabeleceu 15 audiências, destas,
13 foram realizadas, mas mesmo assim todo o
processo foi cancelado pelo Parquet, que determinou
uma discussão mais ampla.

O PD de fato foi rediscutido por órgãos e membros da
Prefeitura e de outros setores da sociedade em
reuniões técnicas no Conselho da Cidade (CONCID)
e, após alguns meses da entrega do projeto pelo então
prefeito Edivaldo Holanda ao Presidente da Câmara
dos Vereadores Osmar Filho (PDT), ocorreu mais
pressão para ampliar ainda mais a discussão, o que foi
acatado pelos vereadores.

PRIVATIVO E EXCLUDENTE

Após realização das audiências, metade na zona
urbana e a outra na zona rural, os movimentos sociais
não pouparam criticas ao documento elaborado pelo
Executivo, com ênfase para a transformação de
grande parte da zona rural em urbana, visando
atender aos interesses do capital imobiliário local e do
capital financeiro estrangeiro.

"Além da indecente e criminosa supressão da zona
rural, a não definição de Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), um instrumento urbanístico de inclusão
social que nunca foi regulamentado na cidade; uma
redelimitação grotesca nas áreas de dunas no litoral
norte; a mudança de zona de metade do Sítio Santa
Eulália é uma vergonha, razão pela qual defendemos
que a proposta do novo Plano Diretor de São Luís,
chamado de 'estratégico' pelo prefeito não representa
as necessidades reais da população. Ao contrário, é
excludente e visa à privatização de novos espaços
para a reprodução ampliada do capital", disse o
professor universitário Luiz Eduardo Neves dos
Santos, em artigo publicado no Esquerda Online.

OMISSÕES TÉCNICAS-

Diante de muitas reclamações, o Ministério Público
entregou algumas preposições à Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ da CMSL. Na avaliação
do promotor de justiça, Fernando Barreto (Meio
Ambiente), o projeto de lei contém "omissões técnicas
e equívocos legais", o que poderá resultar na rejeição
integral do Plano Diretor ou na judicialização com
possível declaração de nulidade.

Barreto recomendou que à Câmara de Vereadores
devolvesse o projeto ao Executivo para a correção das
falhas, sobretudo as relacionadas com os mapas de
macrozoneamento, bem como fazer o convite para o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo acompanhar
essa fase do processo legislativo, evitando as
inconformidades técnicas detectadas.

Um dos problemas mais graves apontados pelo MPE
foi quanto ao mapa de macrozoneamento ambiental,
que reconhece como edificáveis áreas de dunas que
foram indevidamente ocupadas e cujas construções
encontram-se, em grande parte, judicializadas nos
âmbitos da Justiça federal e da estadual. "O
reconhecimento de que áreas de dunas foram
indevidamente objeto de edificações e que, mesmo
assim, seriam agora classificadas como edificáveis
esbarra na Súmula nº 613 do Superior Tribunal de
Justiça, que veda o fato consumado em matéria
ambiental", observou.

Site: https://maranhaodeverdade.com.br/atraso-na-

votacao-do-novo-plano-diretor-causa-prejuizo-de-

bilhoes-a-sao-luis/

52

https://maranhaodeverdade.com.br/atraso-na-votacao-do-novo-plano-diretor-causa-prejuizo-de-bilhoes-a-sao-luis/
https://maranhaodeverdade.com.br/atraso-na-votacao-do-novo-plano-diretor-causa-prejuizo-de-bilhoes-a-sao-luis/
https://maranhaodeverdade.com.br/atraso-na-votacao-do-novo-plano-diretor-causa-prejuizo-de-bilhoes-a-sao-luis/


Por questões de segurança, parquinho da
Litorânea, em São Luís, precisa de

sinalização
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MPMA ajuízou ACP para sinalização do parquinho da
Litorânea (Foto: Divulgação)

Pontos com iminência de desabamento da mureta de
proteção do parquinho da Litorânea , em São Luís ,
levaram o Ministério Público a propor, na última
segunda-feira, 26, uma Ação Civil Pública, com
pedido de medida liminar, contra o Estado do
Maranhão, para a adequada sinal ização do
logradouro, no prazo de 48 horas. O objetivo é
preservar a segurança dos usuários do parquinho .

A ACP foi formulada pelo titular da 31ª Promotoria de
Justiça Especializada de São Luís, Zanony Passos
Silva Filho.

No início deste mês, de acordo com o MPMA, foi
observado o desmoronamento parcial da mureta do
Teatro de Arena da Litorânea, popularmente
conhecido como Parquinho da Litorânea. Além disso,
o promotor de justiça recebeu fotografias sobre o
estado de degradação do logradouro.

O pedido da Ação contra o Executivo Estadual se
refere somente à sinalização do espaço, a fim de
evitar tragédia maior, diz o Ministério Público. A
reconstrução e manutenção da mureta será objeto de
outra Ação do MPMA contra o Governo do Estado.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/29/por-
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Legislação contra violência doméstica fica
mais dura para agressores
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O Diário Oficial da União traz hoje (29) a Lei
1 4 . 1 8 8 / 2 0 2 1 ,  q u e   p r e v ê   q u e
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões da condição do sexo
feminino" e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de
poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de

feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.

Fonte: Agência Brasil

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/9316-
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Seduc debate com representantes estudantis e
CAOP sobre retorno às aulas na Rede

Pública Estadual
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Por:  Redação

Com data definida para a retomada das aulas
presencias em escolas da Rede Pública Estadual, no
dia 2 de agosto, a Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) vem realizando encontros com órgão e
entidades para divulgar o processo que norteará esse
retorno. E em nova rodada de conversas, equipes da
Seduc realizaram nessa semana diálogos com
representantes estudantis das 19 Unidades Regionais
de Ensino (UREs) no estado e do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Direito à Educação do
Ministério Público do Maranhão (CAOP/MPMA).

Na quarta-feira (28), o superintendente de Participação
Social da Seduc, Ismael Cardoso, reuniu - de forma
híbrida (presencial e on-line) com cerca de 200
representantes estudantis, gestores escolares e
técnicos das 19 UREs, para dialogar sobre o atual
cenário pandêmico no estado, protocolos sanitários e
pedagógicos e estratégias de ações de promoção e
prevenção da saúde mental nas escolas da Rede
Pública Estadual. O encontro aconteceu no Auditório
da Unidade Plena do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), Centro, em
São Luís.

"Tivemos aqui um diálogo aberto e participativo com
lideranças estudantis das escolas públicas estaduais,
onde pudemos apresentar - para esse público - os
protocolos sanitários e as diretrizes pedagógicas que
serão adotadas pela Seduc para a essa retomada em
todo o estado. Um momento de ampla participação da
nossa comunidade estudantil e, principalmente, de
esclarecimento de dúvidas para que a volta seja a
mais segura e acolhedora possível", declarou Ismael
Cardoso.

Estiveram presente ainda: a vice-presidente da União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Maranhão,
Alexssia Reis; a presidente do Grêmio Estudantil do
IEMA -  UP Cent ro ,  Ana Theresa Vie i ra ;  o
representante da Central Estudantil e estudante do
IEMA - UP Bacanga, Thalyson Victor Nunes
Rodrigues; a secretária adjunta de Ensino da Seduc,
Márcia Thaís;  a chefe do Departamento de
Monitoramento e Avaliação em Saúde da Secretaria

de Estado da Saúde (DEMAS/SES), Mayra Nina; além
da psicóloga e membro do Programa Emaranhando
Vidas da Seduc, Josimary Lima.

"Nós estamos voltando aos espaços escolares depois
de quase dois anos fora desse meio, então propomos -
os movimentos estudantis junto com a Seduc - fazer
esse momento inicial de conversar com os estudantes
e trazer as lideranças estudantis para explicar como se
dará o retorno, entregar os protocolos e tirar as
possíveis dúvidas que os estudantes possam ter sobre
essa retomada", disse Alexssia Reis.

"Esse momento foi muito importante para que a gente
pudesse alinhar e compor esse momento histórico que
vai ser a volta às aulas, para que a gente volte com
segurança. E esse momento é importante por isso,
uma abertura para que todos sejam ouvidos -
principalmente os estudantes e professores que
comporão firmemente esse cenário de retomada",
afirmou o líder estudantil da 3ª série do Ensino Médio
do IEMA - UP Centro, Thyago Hakã.

Cabe destacar que, para que o retorno às escolas da
Rede Pública Estadual aconteça da forma mais segura
e acolhedora possível a Seduc tem buscado a parceria
de outros órgãos representativos para o auxílio na
preparação dos protocolos de biossegurança.
Inst i tuições como a SES têm contr ibuído no
esclarecimento de dúvidas sobre a temática.

"É de fundamental  importância a união das
Secretarias, para o devido esclarecimento das dúvidas
e garantia dessa retomada com segurança. Vimos
aqui que o cenário pandêmico em nosso estado está
amenizando, conforme os dados vêm sinalizando.
Então, a vigilância em saúde do nosso estado, com
base em dados epidemiológicos, constata que já nos é
permitido esse retorno com a devida segurança e
seguindo todas as normas e diretr izes bem
explanadas hoje aqui", destacou a chefe do Demas,
Mayra Nina.

Atendimento psicológico às comunidades escolares

Durante o encontro, a Seduc apresentou, ainda, mais
uma novidade para o retorno às at iv idades
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presenciais: o apoio psicológico às comunidades
escolares públicas maranhenses. Uma iniciativa da
Seduc, em parceria com instituições de ensino
privadas, que tem como objetivo contribuir para
prevenção e melhoria da saúde mental nas escolas da
Rede Pública Estadual.

"Teremos uma equipe de 30 psicólogos que estarão
disponíveis para as comunidades escolares -
estudantes e professores - para auxiliar nesse
momento de retomada. Em um primeiro momento o
estudante/professor deve procurar a sua gestão
escolar para o preenchimento de uma ficha solicitando
esse atendimento/acompanhamento psicológico e
essa solicitação será encaminhada a essa equipe de
profissionais que entrará em contato para os
procedimentos necessários. Uma ação que está sendo
possível por meio de parceria da Seduc com
Instituições de Ensino Superior privadas. Essa é mais
uma novidade para essa retomada segura às nossas
escolas", relatou Ismael Cardoso.

"Percebemos que com o advento da pandemia da
Covid-19 houve uma exacerbação de transtornos de
saúde mental, dos mais variados: ansiedade,
depressão. E agora, com esse atendimento, teremos
mais um braço de apoio às nossas comunidades
escolares. Faremos atendimentos presencial e
telepresencial para facilitar esse acesso e auxiliar
nossos estudantes, professores e docentes", destacou
a psicóloga Josimary Lima.

Diálogo com o CAOP/MPMA

Já na terça- fe i ra  (27) ,  o  encontro fo i  com
representantes do Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Direito à Educação do Ministério Público
do Maranhão (CAOP/MPMA). Na ocasião, a secretária
adjunta de Gestão da Rede do Ensino e da
Aprendizagem da Seduc, Nádya Dutra, pontuou que
c o n s i d e r a  d e  s u m a  i m p o r t â n c i a  e s s e
compartilhamento das diretrizes pedagógicas para o
retorno às aulas nas escolas da rede estadual de
ensino do Maranhão e que, para ela essa ação
cumpre mais uma etapa de diálogo com atores que
compõem a sociedade e são interessados na temática
sobre Educação.

"Um momento de grande valia, onde a rede pública
pôde discutir com o CAOP, sobre as premissas de
retorno às aulas. Nós apresentamos as nossas duas
frentes de trabalho, que versam sobre a estrutura que
as escolas têm para implementar os protocolos de
biossegurança e estruturação também para a
implementação das diretrizes pedagógicas, para que
tenhamos uma experiência exitosa de ensino híbrido,
mas sempre observando os índices epidemiológicos e
respeitando a realidade de cada comunidade escolar",

destacou.

O promotor de Just iça  e  coordenador  do
CAOP/MPMA, Eduardo Borges Oliveira, ressaltou o
empenho do Governo do Estado na luta para que as
aulas presenciais, nas escolas da rede estadual,
retornem o mais rápido possível.

"O Estado do Maranhão tem dado firmes passos no
sentido da imunização e da regulamentação desse
retorno presencial. O desafio é grande e o Ministério
Público está compondo o debate social. Estivemos
reunidos com a Seduc e consideramos adequadas as
orientações de retorno presencial apresentadas pela
Secretaria e desejamos que o debate social seja
concreto e efetivo", expressou.

Eduardo Borges destacou ainda que, mesmo diante da
pandemia causada pelo coronavírus, o Governo está
atento às questões e já vem estabelecendo debates
sobre o tema com entidades e representantes de
órgãos educacionais, para que juntos encontrem um
caminho para a prática do ensino presencial de forma
segura nas escolas.

"O retorno presencial deve vir como fruto de uma
construção coletiva, pautada no diálogo com todos os
setores da educação,  notadamente com os
professores. É preciso construir, neste diálogo, pelo
menos três protocolos: o biológico, sobre o qual já
existem consensos e são da área médica; o
pedagógico, com estruturação das normativas
estadual e municipais, referentes a como se dará a
educação neste ponto da história; e o social/negocial,
aquele que fundamenta a prática no diálogo de todos.
Só o diálogo romperá a crise e trará novos caminhos",
concluiu o promotor de Justiça.

Site:
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ITINGA DO MARANHÃO: Promotor de
Justiça vistoria Conselho Tutelar do

município
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O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira,
que responde pela Promotoria de Justiça de Itinga do
Maranhão, inspecionou, na terça-feira, 27, o Conselho
Tutelar da cidade. Acompanharam a vistoria secretária
de Assistência Social de Açailândia, Arly Brenda Lima
Franco Jardim, conselheiros tutelares, integrantes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, incluindo a presidente Maria Valdirene
Fernandes da Costa.

Na ocasião, foi constatado que o prédio do Conselho
necessita de algumas melhorias, assim como o veículo
pertencente ao referido órgão.

Foi discutida também a efetivação do Plano Municipal
da Primeira Infância no Município, plano intersetorial
que visa ao atendimento aos direitos das crianças na
primeira infância (até os seis anos de idade) no âmbito
do município, cuja elaboração é recomendada pelo
Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016).

Outro tema tratado foi a implantação do Sipia no
Conselho Tutelar, sistema nacional de registro e
tratamento de informações sobre a garantia e defesa
dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Igualmente foi abordado o treinamento dos integrantes
da rede de proteção acerca da escuta especializada,
procedimento de entrevista previsto na Lei Federal n.
13.431/17, sobre possível situação de violência contra
criança ou adolescente, no intuito de garantir a
proteção e o cuidado da vítima.

Fonte: CCOM-MPMA

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1022728/itinga-do-
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Legislação contra violência doméstica fica
mais dura para agressores
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O

traz hoje (29) a Lei 14.188/2021, que prevê que
agressores sejam afastados imediatamente do lar ou
do local de convivência com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
vítima ou de seus dependentes, ou se verificado o
risco da existência de violência psicológica.

O texto que entra em vigor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei  Maria da Penha (Lei  nº
11.340/2006). A norma prevê pena de reclusão de um
a quatro anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões da condição do sexo
feminino" e a determinação do afastamento do lar do
agressor quando há risco, atual ou iminente, à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher.

"O Brasil quando aprova a criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de várias nações
desenvolvidas. Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no nosso país", avalia da
presidente da Associação de Magistrados do Brasil
(AMB) ,  Rena ta  G i l .  A  en t idade  fo i  au to ra
da sugestão ao Congresso que deu origem a Lei. A
proposta foi entregue em março deste ano aos
parlamentares.

A nova lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair
Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto.

A lei estasbelece ainda o programa de cooperação
Sinal Vermelho, com a adoção do X vermelho na
palma das mãos, como um sinal silencioso de alerta
de agressão contra a mulher. A ideia é que, ao
perceber esse sinal na mão de uma mulher,
qualquer pessoa possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ainda a integração entre os
Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública, os órgãos de Segurança
Pública e entidades e empresas privadas para a
promoção e a realização das atividades previstas, que
deverão empreender campanhas informativas "a fim
de viabilizar a assistência às vítimas", além de
poss ib i l i ta r  a  capac i tação permanente  dos
pro f iss iona is  envo lv idos .

Desde o início da pandemia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2% em comparação com os
m e s e s   d e  m a r ç o  e  a b r i l  d e  2 0 1 9 .  O s
dados foram publicados em maio de 2021 pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1022721/legislacao-

contra-violencia-domestica-fica-mais-dura-para-
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Para evitar afastamento remunerado,
vereadores são mantidos no cargo
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Sidney Rodrigues/Karol Tragante

Na manhã desta quarta, 28, aconteceu Sessão
Extraordinária na Câmara Municipal de Imperatriz, que
foi convocada para decidir sobre ação judicial que
pede o afastamento dos parlamentares Antônio Silva
Pimentel, Zesiel Riberio da Silva e Manoel Conceição
de Almeida (Bebé Taxista) por um período de 90 dias
do cargo de vereador. A convocação é prevista pela
Constituição Federal e exige a presença de todos os
parlamentares.

Logo após leitura do relatório do Ministério Público, o
vereador Joao Silva solicitou a interrupção da sessão
por 10 minutos e na sequência a discussão foi
retomada. Todos os vereadores compareceram e
dando prosseguimento, houve única decisão
relacionada ao processo judicial .

Foi aberta a fala aos vereadores para discorrerem,
onde Adhemar Freitas Jr e Fábio Hernandez
contextualizaram o tema e destacaram que todos tem
o direito ao contraditório, principalmente por estarem
passando por fase de investigação, mas não foram
condenados a nada, nem defesa existiu.

"Haverá espaço e tempo para as defesas e cada um
mostrará suas razões, mas o mandato parlamentar é
uma representação da democracia e deve ser
resguardado", afirmou Adhemar.

Os vereadores deixaram claro que mantém o
compromisso de transparência e apoio aos trabalhos
do MP e consideram corretíssimo o trabalho da justiça,
porém chamam a atenção para o julgamento
antecipado de alguns setores que chegaram a
confundir o pedido do MP com uma sentença final.

São cont rár ios  ao ped ido de a fas tamento ,
principalmente por que a Câmara não pode dar posse
a suplentes e pagar salários aos afastados. A
recomendação era  a fas tá- los  e  manter  as
remunerações, o que a grande maioria não concordou.

Ao final das falas, o presidente Alberto Sousa frisou
que o momento é difícil, mas que todos estão através
de suas consciências fazendo o que acham melhor,
praticando aquilo que é justo.

"Na gestão pública estamos todos sujeitos aos órgãos

de controle e é caminhando com transparência com o
Ministério Público, Tribunal de contas, judiciário, com
um ambiente independente e de harmonia, que
precisamos dar resposta a sociedade, no trabalho de
vereador, dando satisfação a quem depositou o voto
na urna.

Não podemos buscar atalhos e assim deve ser em
tudo que é público, seguindo o caminho correto.

Tudo que é recomendado pelo MP está sendo seguido
de acordo com as orientações.

Não estamos julgando ou condenando nada, devemos
ter bom senso, respeitando a justiça.

Não podemos ser guiados por juízes de redes sociais,
que matam pessoas e reputações", disse.

O NÃO, era pela continuidade e o SIM, pelo
afastamento.

Com maioria dos votos, foi decidido pelo não
afastamento dos vereadores, pelo entendimento
jurídico que não pode haver afastamento com
remuneração, como foi pedido pelo MP.

O mandato dos três vereadores continua, mas o
acesso à Câmara está proibido, atendendo a decisão
judicial.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/335/202

10729.pdf
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Aulas em São Luís devem voltar dia 16 de
agosto
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A Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias de
Educação (Semed), tem implementado um conjunto de
medidas para o retorno gradual e seguro das aulas
presenciais da rede municipal de ensino, previstas
para o segundo semestre de 2021. Um Protocolo de
Saúde na Escola foi elaborado e aprovado por
diversas entidades da educação, com um conjunto de
medidas sanitárias elaboradas exclusivamente para a
segurança dos alunos, profissionais da educação e
famílias nas escolas, com entregas de itens de higiene
e cuidado. "Estamos avançando no sentido de garantir
o retorno das aulas presenciais, de forma gradual e
híbrida no próximo semestre. Para isso, temos feito
grandes investimentos na melhoria da rede de ensino
e na elaboração de um protocolo sanitário que garanta
a segurança de toda a comunidade escolar. Essa
retomada precisa ser feita de forma responsável e com
o envolvimento das famílias que estão sendo
chamadas a participar das discussões sobre o retorno
às aulas presenciais, porque entendemos que essa é
uma decisão que deve ser partilhada entre a escola e
a família", disse o prefeito Eduardo Braide. Dentre as
ações que estão sendo colocadas em prática pela
gestão do prefeito Eduardo Braide estão ainda a
preparação pedagógica e a adaptação dos espaços
físicos das escolas que recebem obras de reforma,
realizadas conjuntamente com a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos (Semosp). Aliado a tudo
isso, segue a bem-sucedida campanha municipal de
vacinação contra a Covid-19 que atualmente está
imunizando adolescentes e segue com a vacinação
dos profissionais de educação que estão recebendo a
segunda dose do imunizante.

Conforme o calendário de 2021 da rede municipal, no
primeiro semestre letivo, as escolas seguiram o ensino
remoto até o final de junho, com aulas on-line e
atividades impressas entregues aos alunos que não
puderam acompanhar pelo Google Classroom,
seguindo período de férias em todo o mês de julho.

Aulas retomam dia 16 de agosto Para o segundo
semestre, a partir de 2 de agosto, serão feitas
formações pedagógicas, inclusive sobre o protocolo
sanitário, para gestores, professores, familiares e
alunos, etapa fundamental para o retorno seguro e
gradual das aulas presenciais em formato híbrido, que
ocorrerá a partir de 16 de agosto, com planejamento e
segurança.

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte terão aulas
remotas, assim sucessivamente. Para as escolas que
não retornarem no formato híbrido, as suas atividades
letivas seguirão através do ensino remoto, com o uso
do Google Classroom, até que sejam preparadas e
anunciadas para o novo formato de ensino.

Capital brasileira da vacina São Luís é a capital
brasileira com a vacinação mais avançada, inclusive a
primeira cidade do nordeste a vacinar os profissionais
da educação e a primeira a vacinar pessoas com 15
anos, medida de extrema importância para conter a
disseminação do vírus causador da Covid-19 na
sociedade.

Outras medidas, como distanciamento social, o uso
obrigatório de máscaras, a higienização regular das
mãos, o uso do álcool em gel, limpeza e desinfecção
de ambientes e ônibus escolares, isolamento de casos
suspeitos e confirmados, são fundamentais e devem
ser feitas de forma integrada, permitindo a retomada
gradual das aulas presenciais, no formato híbrido.

A Prefeitura tem reforçado o diálogo com as entidades
representativas, e através da Semed vem participando
de diversas reuniões com o Sindicato da Educação
(Sindeducação), Conselho Municipal de Educação
(CME), Ministério Público do Estado do Maranhão e
representantes das famílias dos estudantes.

Estamos avançando no sentido de garantir o retorno
das aulas presenciais, de forma gradual e híbrida no
próximo semestre

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.432.orig.pdf
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