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TJMA envia para Justiça Federal
investigação contra deputado
A segunda Câmara do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) atendeu pedido da defesa do
deputado federal Júnior Lourenço (PL) e determinou o
envio dos autos da operação Laços de Família para
a Justiça Federal.
A referida operação iniciou com base em informações
do Tribunal de Contas da União (TCU) de que teriam
sido feitos pagamentos em espécie de dívida junto
àquele órgão de contas. Os recursos seriam do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), que tem origem federal.
Os desembargadores do TJMA entenderam que a 1ª
Vara Criminal de São Luís não tinha competência para
tratar da matéria. A decisão também beneficia os
demais investigados na operação.
"Os precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) são no sentido
de que, tratando-se de supostos crimes envolvendo
recursos do Fundeb a competência de julgamento é da
Justiça Federal", explicaram os advogados do
parlamentar, Fernando Ferreira e Vicente Viana.
Os desembargadores acolheram, na verdade, o
entendimento sustentado pela defesa de Lourenço 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, responsável pela Operação
Laços de Família.
Com a decisão, o processo saíra da 1ª Vara Criminal
Especializada da Comarca de São Luís e, após o
esgotamento dos recursos, passará a tramitar na
Justiça Federal do Maranhão.
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Lei do sinal vermelho (3)
Uma grande vitória das mulheres foi consolidada na
última quarta-feira (28), com a sanção do projeto de lei
pelo presidente Jair Bolsonaro para o enfrentamento a
agressões físicas e psicológicas.
Agora, um X na mão da mulher, de preferência na cor
vermelha, funciona como um sinal de denúncia de
forma silenciosa e discreta de situação de violência.
A medida passa a ser lei.
A ideia inicial é que a mulher consiga pedir ajuda em
farmácias ou drogarias com um "X" vermelho na palma
da mão, desenhado com batom ou qualquer outro
material.
A nova legislação também altera a modalidade da
pena da lesão corporal simples cometida contra a
mulher por razões da condição do sexo feminino e cria
o tipo penal de violência psicológica contra a mulher.
Quem perceber esse sinal na mão de uma mulher que
procure a polícia para identificar o agressor.
A Campanha do Sinal Vermelho foi lançada no ano
passado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), com o
apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos.
A medida já conta com o apoio de mais de 10 mil
farmácias pelo país e recentemente recebeu a adesão
formal do Banco do Brasil. Para a ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos, Damares Alves, é uma
lei que já pegou no Brasil e que não divide o país entre
homens e mulheres, mas representa uma
conscientização.
De acordo com a nova lei, violência psicológica contra
a mulher consiste em "causar dano emocional à
mulher que a prejudique e perturbe seu pleno
desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar
suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização,
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que cause prejuízo à sua saúde psicológica e
autodeterminação".

Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública
e os órgãos de segurança pública poderão fazer
parceria com estabelecimentos comerciais privados
para a promoção e a realização do programa Sinal
Vermelho contra a Violência Doméstica para ajudar a
mulher vítima de violência.
O Conselho Nacional de Segurança vai fazer uma
grande operação por ano no enfrentamento da
violência contra a mulher.
Segundo a ministra, na última grande operação, em
março deste ano, foram presos 10.300 agressores de
mulheres em todo o país.
Para denunciar, existe o Ligue 180 que registra e
encaminha denúncias de violência contra a mulher aos
órgãos competentes. O serviço também fornece
informações sobre os direitos da mulher, como os
locais de atendimento mais próximos e apropriados
para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de
Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher
(Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de
Atendimento às Mulheres, entre outros.
A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por
dia, todos os dias da semana.
O feminicídio, que é a morte da mulher em razão de
gênero, é a consequência mais grave da violência
doméstica.
De acordo com o Atlas da Violência 2020, do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2018,
uma mulher foi assassinada no Brasil a cada duas
horas, totalizando 4.519 vítimas. Ainda segundo a
pesquisa, embora 2018 tenha apresentado uma
tendência de redução da violência letal contra as
mulheres na comparação com os anos mais recentes,
ao se observar um período mais longo no tempo é
possível verificar um incremento nas taxas de
feminicídios em diversos estados.
Em 2018, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada
duas horas, totalizando 4.519 vítimas

A punição prevista é a reclusão, de seis meses a dois
anos, além de multa, "se a conduta não constitui crime
mais grave".
Com a sanção da Lei, os Poderes Executivo e
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Câmara mantem vereadores no cargo
Na manhã da última 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.

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://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.433.orig.pdf

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 contrários ao pedido
de afastamento, principalmente por que a Câmara não
pode dar posse a suplentes e pagar salários aos
afastados. A recomendação era afastá-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
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MP quer sinalização em local de erosão
O Ministério Público do Maranhão propôs 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://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.433.orig.pdf
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MPMA vistoria Conselho Tutelar de Itinga
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. (CCOM-MPMA )
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/336/202
10730.pdf
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MP INVESTIGA MORTE DE MÃE
ROSARIENSE EM MATERNIDADE DE
BACABEIRA
Wallace Braga

O Ministério Público do Maranhão por meio da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Rosário
instaurou procedimento de investigação para apurar
eventuais crimes e irregularidades ocorridas no
atendimento prestado a jovem Luana Maria Lima dos
Santos de 24 anos que faleceu na Maternidade Naila
Gonçalo no município de Bacabeira.

Marly Sarney, em São Luís, que disponibilize cópia do
prontuário médico de Luana e todas as informações
referentes ao óbito da jovem.
Para as respostas, o Ministério Público fixou prazo
de 15 (quinze) dias.
Site: https://maranhaodeverdade.com.br/mp-investigamorte-de-mae-rosariense-em-maternidade-de-bacabeira/

Grávida de gêmeos e com gravidez de risco ela
deveria ter sido encaminhada imediatamente para um
hospital de alta complexidade em São Luís, mas não
foi o que aconteceu. Luana recebeu atendimento no
Hospital SESP de Rosário e depois foi encaminhada
para a Maternidade de Bacabeira, onde foi submetida
a procedimentos estranhos - o primeiro bebê nasceu
de parto normal e o segundo bebê de parto cesário.
Ações do Ministério Público
A promotora de Justiça, Fabiola Fernandes Faheina
Ferreira determinou que a Secretária de Saúde de
Rosário, encaminhe o prontuário de atendimento prénatal da paciente, em que teria sido realizado o
acompanhamento gestacional no Posto de Saúde do
Povoado São Simão.
O MP pediu também, escala de plantão, qualificação e
informações de todos os profissionais que realizaram o
atendimento inicial da parturiente na Unidade Mista de
Saúde de Rosário, com cópia do prontuário médico
assinado pelo responsável médico do dia e os motivos
da transferência para a maternidade de Bacabeira.
No documento, a promotora determina ainda que
Secretária de Saúde de Bacabeira encaminhe escala
de plantão, qualificação e informações de todos os
profissionais que realizaram o atendimento, parto da
jovem Luana Santos, na Maternidade Nayla Gonçalo,
com cópia do prontuário médico assinado pelo
responsável médico do dia, bem como informar os
dados do motorista da ambulância que teria realizado
o transporte da paciente para São Luís, assim como
os motivos para transferência medica para São Luis.
Por fim, o órgão ministerial determinou a Maternidade
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Membros do MPMA visitam arcebispo de
São Luís
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.
Site: https://omaranhense.com/membros-do-mpmavisitam-arcebispo-de-sao-luis/
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Retorno às aulas na rede pública estadual é
debatido entre Seduc, estudantes e CAOP
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 órgãos 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 online) 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.
Estiveram presente ainda: a vicepresidente da União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Maranhão,
Alexssia Reis; a presidente do Grêmio Estudantil do
IEMA - UP Centro, Ana Theresa Vieira; 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.
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.

Governo vai assegurar 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 que contará com
uma equipe de 30 psicólogos. 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.
"Uma ação que está sendo possível por meio de
parceria da Seduc com Instituições de Ensino Superior
privadas", relatou Ismael Cardoso.
Diálogo com o CAOP/MPMA Já na terça-feira (27), o
encontro foi 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.
O promotor de Justiça e coordenador do CAOP/
MPMA, Eduardo Borges Oliveira, ressaltou que "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.

Instituições como a SES têm contribuído no
esclarecimento de dúvidas sobre a temática
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MP investiga morte de mãe rosariense em
maternidade de Bacabeira
O Ministério Público do Maranhão por meio da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Rosário
instaurou procedimento de investigação para apurar
eventuais crimes e irregularidades ocorridas no
atendimento prestado a jovem Luana Maria Lima dos
Santos de 24 anos que faleceu na Maternidade Naila
Gonçalo no município de Bacabeira.

de 15 (quinze) dias.
MARANHÃO DE VERDADE
Site: https://blogdominard.com.br/2021/07/mp-investigamorte-de-mae-rosariense-em-maternidade-de-bacabeira/

Grávida de gêmeos e com gravidez de risco ela
deveria ter sido encaminhada imediatamente para um
hospital de alta complexidade em São Luís, mas não
foi o que aconteceu. Luana recebeu atendimento no
Hospital SESP de Rosário e depois foi encaminhada
para a Maternidade de Bacabeira, onde foi submetida
a procedimentos estranhos - o primeiro bebê nasceu
de parto normal e o segundo bebê de parto cesárea.
Ações do Ministério Público
A promotora de Justiça, Fabiola Fernandes Faheina
Ferreira determinou que a Secretária de Saúde de
Rosário, encaminhe o prontuário de atendimento prénatal da paciente, em que teria sido realizado o
acompanhamento gestacional no Posto de Saúde do
Povoado São Simão.
O MP pediu também, escala de plantão, qualificação e
informações de todos os profissionais que realizaram o
atendimento inicial da parturiente na Unidade Mista de
Saúde de Rosário, com cópia do prontuário médico
assinado pelo responsável médico do dia e os motivos
da transferência para a maternidade de Bacabeira.
No documento, a promotora determina ainda que
Secretária de Saúde de Bacabeira encaminhe escala
de plantão, qualificação e informações de todos os
profissionais que realizaram o atendimento, parto da
jovem Luana Santos, na Maternidade Nayla Gonçalo,
com cópia do prontuário médico assinado pelo
responsável médico do dia, bem como informar os
dados do motorista da ambulância que teria realizado
o transporte da paciente para São Luís, assim como
os motivos para transferência medica para São Luís.
Por fim, o órgão ministerial determinou a Maternidade
Marly Sarney, em São Luís, que disponibilize cópia do
prontuário médico de Luana e todas as informações
referentes ao óbito da jovem.
Para as respostas, o Ministério Público fixou prazo
1
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ITINGA DO MARANHÃO - MINISTÉRIO
PÚBLICO VISTORIA CONSELHO
TUTELAR NO MUNICÍPIO
Carlos Cristiano

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.carloscristiano.com/2021/07/itinga-domaranhao-ministerio-publico.html
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BLOG FOLHA DE CUXÁ / AÇAILÂNDIA / MA. Sex, 30 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

NOVA LEI ENDURECE PUNIÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
O Diário Oficial da União divulgou ontem (29) a
Lei 14.188/2021. A nova legislação determina 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.
Considerar a dimensão psíquica das formas de
violência contra a mulher é uma das inovações
significativas da lei, que também
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
1 a 4 anos para o crime de lesão corporal cometido
contra a mulher "por razões
da condição do sexo feminino".
X VERMELHO = PEDIDO DE SOCORRO
A lei também cria o programa Sinal Vermelho,
que formaliza o uso do X vermelho na palma das mãos
como um pedido de socorro
silencioso. Desde o início da pandemia de 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.
Site: https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/07/nova-leiendurece-punicao-de-violencia.html
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RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - PONTO FINAL. Sex, 30 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Dois policiais militares foram presos durante
operação da Polícia Civil e Ministério
Público
Dois policiais militares e um homem não identificado
foram presos suspeitos de participar de uma tentativa
de homicídio na cidade de Grajaú, a 566 km de São
Luís. As prisões ocorreram durante a Operação
Alferes, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do
Maranhão em conjunto com o Ministério Público
Estadual nessa quinta-feira (30). Segundo a polícia,
além de Grajaú, a cidade de Imperatriz e uma outra
cidade localizada no estado do Paraná foram alvos da
operação. Ainda segundo a polícia, como resultados
das buscas, foram apreendidas quatro armas de fogo
sem o devido registro e permissão. Por isso, três
prisões em flagrante foram realizadas pelo crime de
posse ilegal de arma de fogo, além de outros objetos
relevantes para a investigação. A Operação Alferes foi
realizada em conjunto pelo Ministério Público do
Maranhão, através da Promotoria de Grajaú e
GAECO, e Polícia Civil do Maranhão, através dos
Grupos de Pronto Emprego das cidades de Imperatriz,
Timon e Caxias, bem como equipe da Senarc de
Timon.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/30/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-10.07.49-10.10.06-1627653354.mp3
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RÁDIO AÇAÍ SORRISO FM 104.7 / ACAILANDIA / MA - GIRO DE NOTÍCIAS. Sex, 30 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA vistoria conselho tutelar do
município de Itinga
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/30/RDIOAASORRIS
OFM1047ACAILANDIAMA-08.37.10-08.39.191627647044.mp3
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RÁDIO ALIANÇA FM 87.9 / GRAJAÚ / MA - SHOW DA MANHÃ. Sex, 30 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O MP-MA comandou operação na cidade de
Grajaú contra envolvidos em tentativas de
homicídio
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/30/RDIOALIANAFM
879GRAJAMA-09.10.41-09.12.42-1627649165.mp3
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BLOG WILTON LIMA. Sex, 30 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

AÇAILÂNDIA / CIDELÂNDIA: MPMA
recomenda adoção de providências para
implantação do Programa Família
Acolhedora
O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Cível de Açailândia, emitiu,
nesta segunda-feira, 26, Recomendação aos
Municípios de Açailândia e Cidelândia, bem como aos
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), para que providenciem as
condições necessárias para a implantação e
efetivação do programa "Família Acolhedora".
O município de Cidelândia é termo judiciário da
Comarca de Açailândia.
Assinada pelo promotor de Justiça Tiago Quintanilha
Nogueira, a Recomendação requisita aos destinatários
que, em até dez dias úteis, prestem informações por
escrito sobre as providências adotadas, observando
que a omissão ou a negativa será entendida como
manifestação implícita negativa de vontade, o que
poderá motivar a tomada das medidas judiciais e
extrajudiciais cabíveis.

natureza provisória e excepcional - como deve ser
qualquer política de acolhimento - propiciando às
crianças e adolescentes acolhimento em ambiente
familiar, atendimento individualizado e preservação
dos vínculos comunitários. "Não objetiva afastar ou
substituir definitivamente a família de origem, mas sim
fortalecê-la através da sua promoção social
simultaneamente, de forma a possibilitar a
reintegração familiar da criança ou do adolescente
acolhido, ou, em caso de comprovada impossibilidade,
a sua colocação em família substituta", esclarece.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://www.wiltonlima.com.br/2021/07/acailandiacidelandia-mpma-recomenda.html

O Programa de Famílias Acolhedoras caracteriza-se
como um serviço que organiza o acolhimento, na
residência de famílias, de crianças e adolescentes
afastados da família de origem mediante medida
protetiva.
"Representa uma modalidade de atendimento que visa
oferecer proteção integral às crianças e aos
adolescentes até que seja possível a reintegração
familiar", explica o titular da 2ª Promotoria de Justiça
de Açailândia
O programa prevê metodologia de funcionamento que
contemple: mobilização, cadastramento, seleção,
capacitação, acompanhamento e supervisão das
famílias acolhedoras por uma equipe multiprofissional;
acompanhamento psicossocial das famílias de origem,
com vistas à reintegração familiar; articulação com a
rede serviços, com a Justiça da Infância e da
Juventude e com os demais atores do Sistema de
Garantia de Direitos.
Segundo Tiago Quintanilha Nogueira, o programa tem
4

BLOG WILLIAN MARINHO / IMPERATRIZ / MA - NOTICIAS. Sex, 30 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

ITINGA DO MARANHÃO
williamarinho

MPMA vistoria Conselho Tutelar do município
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: http://www.willian.net.br/2021/07/itinga-domaranhao.html
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BLOG DO NEGRÃO / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Sex, 30 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Vereadores são mantidos no cargo mesmo
com pedido de afastamento do MPEMA
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.

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.
Site: https://www.paulonegrao.net/2021/07/vereadoressao-mantidos-no-cargo-mesmo.html

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 contrários ao pedido de afastamento,
principalmente por que a Câmara não pode dar posse
a suplentes e pagar salários aos afastados. A
recomendação era afastá-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
6

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Sex, 30 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

'Operação Alferes': policiais são presos por
tentativa de homicídio em Grajaú
Uma operação foi deflagrada na tarde de ontem (29),
pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (GAECO) em conjunto com
a Polícia Civil do Maranhão afim de coletar elementos
com o fim de agregar a investigação relacionada a
crime de tentativa de homicídio ocorrido na cidade de
Grajaú. Como resultado da operação batizada de
"Alferes", foram cumpridos cinco mandados de busca
e apreensão, e três mandados de prisão temporária
nas cidades de Grajaú e Imperatriz.
No decorrer da operação foram presos
temporariamente dois policiais militares do Maranhão
e um outro indivíduo, todos suspeitos de participação
no crime. Na ocasião, foram apreendidas quatro armas
de fogo sem o devido registro e permissão, o que
ocasionou a lavratura de três autos de prisão em
flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo,
além de outros objetos relevantes para a investigação,
tais como celulares e documentos diversos.
A "Operação Alferes" foi realizada em conjunto pelo
Ministério Público do Maranhão, através da
Promotoria de Grajaú e GAECO, Polícia Civil do
Maranhão, através dos Grupos de Pronto Emprego
das cidades de Imperatriz, Timon e Caxias, bem como
equipe da Senarc de Timon. Além do Maranhão, a
operação também foi deflagrada no Estado do Paraná.
Site: https://blogdominard.com.br/2021/07/operacaoalferes-policiais-sao-presos-por-tentativa-de-homicidioem-grajau/
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RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Sex, 30 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Em encontro com gestoras regionais, Secap
articula ações de enfrentamento à violência
contra a mulher
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/30/RDIOTIMBIRAAM
1290SOLUISMA-09.10.20-09.12.56-1627648331.mp3
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BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Sex, 30 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Clayton Noleto contrata por R$ 37,4 milhões
empresário preso por corrupção
Preso por desviar dinheiro de obras de rodovias no
Tocantins, o dono da Epeng-Empresa Projetos de
Engenharia LTDA, Francisco Antelius Sérvulo Vaz,
abocanhou dois contratos milionários na Secretaria de
Infraestrutura do Maranhão, chefiada por Clayton
Noleto.
As contratações foram celebradas entre os dias 12 e
21 de julho desse ano e totalizam R$ 37.404.448,26
milhões.
O primeiro contrato visa a construção da Ponte
Rodoviária Urbana sobre o Rio Preguiças, com
extensão de 240,82 Metros, em Barreirinhas pelo valor
de R$ 24.884.085,48 milhões.
A Epeng também irá executar obras de quatro pontes
rodoviárias na rodovia MA-040, no trecho
Entrocamento BR-226 entre Timon e Matões pelo
montante de R$ 12.520.362,78 milhões.
Esses não são as primeiras licitações ganhas pela
empresa de Antelius Sérvulo na Sinfra em 2021. Em
fevereiro, a Epeng assinou dois contratos de quase R$
100 milhões para executar obras de ponte sobre o Rio
Pericumã, entre Bequimão e Central.
O empresário já é bastante conhecido nos governos
maranhense e tocantino. Em outubro de 2016, ele foi
preso por ser figura central de um dos maiores
escândalos de desvio de recursos do BNDES, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no
Tocantins.
Sérvulo foi alvo da Polícia Federal durante a Operação
Ápia e ficou detido por um mês e dez dias, e levou
com ele para a cadeia dois ex-governadores e um exsenador da República.
O empresário operava contratos de construção de
estradas que, somados, totalizavam R$ 89 milhões,
dos quais ele chegou a receber R$ 46 milhões. No
Maranhão, 4 meses antes de ser preso no Tocantins,
ele ganhou contratos de uma estrada e de uma ponte,
num total de R$ 98.136.537,80 - recursos igualmente
do BNDES.

do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos e
Sandoval Lobo Cardoso.
Francisco Antelius Sérvulo Vaz ofereceu propina caso
a sua empresa Epeng - Empresa Projetos de
Engenharia Ltda fosse declarada a vencedora de
contratos milionários no Tocantins. Além disso, ocultou
e dissimulou a origem, localização, disposição,
movimentação e propriedade dos valores
provenientes, direta e indiretamente, dos crimes de
peculato, corrupção ativa e passiva e crime contra o
sistema financeiro nacional, mediante formulação de
contrato fictício de compra e venda de maquinário
entre EPENG e KK Máquinas.
O esquema, além de enriquecer os empreiteiros,
canalizava proprinas para Siqueira e Sandoval, e
irrigava uma rede de intermediários formada por
familiares (dentre eles Eduardo Siqueira Campos, exsenador e filho de Wilson), pelos então secretários de
estado e seus auxiliares, e por empresários que
faziam a lavagem do dinheiro roubado em postos de
gasolina e revendas de carros
Segundo o MPF, ponto central do agir do grupo de
criminosos era o desvio dos recursos adquiridos pelo
Estado do Tocantins junto ao Banco do BrasiL,
mediante 3 operações de crédito, cujo valor atingiu o
total de R$ 1.203.367.668,70 bilhão, visando à
manutenção da organização.
O empresário foi autuado pelos crimes de peculato,
organização criminosa, lavagem de dinheiro, desvio
de recursos públicos, mas foi solto quase dois meses
depois pelo Tribunal Regional Federal da 1ª região.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/claytonnoleto-contrata-por-r-374-milhoes-empresario-preso-porcorrupcao/

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), entre
os anos de 2010 e 2016, o empresário fraudou e
frustrou licitações com o aval dos então governadores
2

