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Operação Alíeres resulta na prisão de PMs,
em Grajaú

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: A08. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Dois policiais militares foram presos durante a
Operação Alferes, deflagrada no último dia 29, em
Imperatriz, Grajaú e no interior do Paraná. A ação foi
realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate
às Organizações Criminosas (Gaeco) e Polícia Civil,
com o objetivo de coletar mais provas sobre uma
tentativa dc homicídio ocorrida no município de Grajaú.

O crime continua sendo investigado pela Polícia Civil,
com apoio do Ministério Pública No dia 29, os policiais,
de posse de ordem judicial, prenderam três pessoas,
em Grajaú. A polícia informou que entre os presos há
dois policiais militares. Foram apreendidos quatro
armas de fogo. sem o devido registro e permissão,
celulares c vários documentos, no decorrer das
incursões, em Imperatriz e no interior do Paraná.

Os presos foram levados para a delegacia da cidade,
onde prestaram esclarecimentos sobre o caso e
devem ser transferidos nos próximos dias para o
presídio mil itar, em São Luís, onde vão ficar
custodiados à disposição do Poder Judiciário. A
operação foi realizado para coletar mais elementos
que vão subsidiar o trabalho investigativo sobre a
tentativa de assassinato ocorrida em Grajaú.

Morte do médico

O assassinato do médico Bruno Ca-laça Barbosa, de
24 anos, continua sendo investigado pela equipe da
Delegacia de Homicídio e Proteção a Itesoas (DHPP).
O crime ocorreu no último dia 24 em uma casa de
eventos, em Imperatriz. O delegado Praxísteles
Martins, que coordena a investigação, declarou na
sexta-feira, 30, que está no aguardo do resultado de
exames periciais a que o suspeito do crime, o soldado
Adonias Sadda, foi submetido, no Instituto de
Criminalística (Icrim) de Imperatriz.

Praxístcles Martins contou que Adonias foi preso na
noite do dia 27 deste mês e foi ouvido na sede da Dl
1PP O soldado disse que o tiro que matou o médico foi
acidental e que teria sido chutado pela vitima, com o
objetivo de desarmá-lo. "O policial militar alegou que
levou um chute no braço e apresentou um machucada
Então, a polícia encaminhou o soldado para fazer um
exame de corpo delito, com o propósito de certificar a
origem do hematoma, mas as imagens da casa de
eventos, que já foram periciadas, não mostram
ocorrência de nenhum chute do médico", explicou o

delegado.

Ele também afirmou que a polícia, além de aguardar
resultado dc exames periciais continua realizando
oitivas com as testemunhas, com o propósito de
identificara real motivação do assassinato. Logo após.
o inquérito vai ser encaminhado para o Ministério
Público c o Poder Judiciária

Praxísteles Martins disse que o assassinato foi filmado
e postado nas 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.*

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/07/31

/
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Operação prende suspeitos de participação
em tentativa de homicídio em Grajaú

 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 08. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em ação conjunta da Polícia Civil e Ministério
Público do Maranhão, foi deflagrada nesta quinta-
feira, 29, a Operação Alferes nas cidades de
Imperatriz e Grajaú. bem como em Maringá. no estado
do Paraná. Na oportunidade, foram cumpridos cinco
mandados de busca e apreensão e três mandados de
prisão.

Foram presos temporariamente dois policiais militares
e um outro indivíduo, todos suspeitos de participação
num crime de tentativa de homicídio, ocorrido na
cidade de Grajaú, em abril deste ano. Como o suspeito
de ser o mandante do crime reside no Paraná, a ação
também foi realizada naquele estado.

O objetivo da operação foi colher elementos a fim de
subsidiar a investigação sobre o crime, relacionado a
conflitos agrários.

Ainda 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 executada em conjunto pelo
Ministério Público do Maranhão, por meio da 1ª
Promotoria de Grajaú e Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), e
Polícia Civil do Maranhão, através dos Grupos de
Pronto Emprego das cidades de Imperatriz. Timon e
Caxias, da Superintendência de Polícia Civil do
Interior, bem como equipe da Senarc de Timon. Em
Maringá, a operação contou com o apoio do Gaeco do
MP paranaense.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/31072021
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Dois policiais sâo presos durante Operação
Alferes no Maranhão

 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 08. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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
Luis. 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
políc ia,  como resul tados 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.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/31072021
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Réu é condenado por matar a ex-
companheira

 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 08. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Tribunal do Júri da Comarca de Vitória do Mearim
condenou, nesta quinta-feira. 29, Anilto Sodré a 16
anos e seis meses de reclusão pelo assassinato da
ex-companheira dele, Franciane Silva Andrade. Atuou
no júri a promotora de justiça Karina Freitas Chaves.

A vítima, de 22 anos. foi estuprada e morta por
estrangulamento na residência dela. De acordo com a
denúncia do Ministério Público, o feminicídio foi
praticado entre os dias 31 de maio e 1° de junho de
2020. O julgamento foi presidido pela juíza Urbanete
de Angiolis Silva.

O conselho de sentença reconheceu que o crime foi
pautado em questão do gênero. pois foi praticado com
bastante violência contra uma mulher, em relação de
poder e submissão, caracterizando o feminicídio.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/31072021
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MPs de todo o Brasil iniciam campanha de
conscientização de vitimas de violência

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio
Criminal (GNCCRIM), órgão vinculado ao Conselho
Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), lança em 1°
de agosto a campanha "Justiça Começa Pela Vítima".
A iniciativa tem o objetivo de conscientizar pessoas,
que sofreram algum tipo de violência, sobre os seus
direitos e a quais órgãos elas devem recorrer.

Por meio de uma linguagem simples e inclusiva,
materiais vinculados em redes sociais explicarão, por
exemplo, a diferença entre o Ministério Público, o
Poder Judiciário e a Polícia Judiciária, além de elencar
e definir seis direitos das vítimas (ressarcimento,
direito à informação, direito ao tratamento digno,
direito ao apoio jurídico, direito de ser ouvida, direito
aos serviços de apoio).

As peças veiculadas nas redes foram produzidas pelo
Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) e
aprovadas para adoção em âmbito nacional pelo
CNPG A campanha será feita pelo Ministério Público
em todas as unidades da federação.

A presidente do CNPG e procuradora-geral do Amapá,
Ivana Cei, explica que a iniciativa coloca o tema em
destaque e estimula a discussão em todo o país. "É
necessár io  reforçar  a comunicação e levar
informações que orientem com clareza as vítimas que,
em muitos casos, não sabem por onde iniciar a busca
por justiça. Com a nacionalização da campanha,
chegaremos a muitos lugares, conscientizando e
orientando a comunidade de um modo geral,
especialmente, as pessoas que buscam seus direitos",
reforça.

Fabiana Costa, procuradora-geral de Justiça do DF e
atual presidente do GNC-CRIM, recorda que um dos
objetivos de atuação do GNC- CRIM é promover maior
efetividade no combate à criminalidade. "Essa
campanha tem uma função muito importante porque
coloca a vítima em situação de protagonismo dentro
do sistema de Justiça criminal. Com o apoio do CNPG,
levaremos essa campanha a todos estados com o
intuito de promover conhecimento necessário à
concretização de direitos e à promoção da Justiça",
destaca.

DADOS - Em 2020, segundo o 15° Anuário Brasileiro
de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum

Brasileiro de Segurança Pública, foram registradas
29,1 mil tentativas de homicídios no país e 532.363
casos de lesão corporal dolosa. Além disso, segundo a
mesma pesqu i sa ,  no  ano  passado  fo ram
contabilizados 519.568 roubos a transeuntes, 32.268
roubos  a  res idênc ias  e  46 .588  roubos  a
estabelecimentos comerciais. (Ascom CNPG)

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/337/o-

progresso--31-de-julho-de-2021
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MP recomenda adoção de providências para
implantação do Programa Família

Acolhedora
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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.

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
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
s imul taneamente,  de forma a possib i l i tar  a
reintegração familiar da criança ou do adolescente
acolhido, ou, em caso de comprovada impossibilidade,
a sua colocação em família substituta", esclarece.
(CCOM-MPMA)

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/337/o-

progresso--31-de-julho-de-2021
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"Operação Alferes" prende dois policiais
militares em Imperatriz e Grajaú

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍCIA - pág.: 08. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Uma operação foi deflagrada na tarde desta quinta-
feira (29) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate
às Organizações Criminosas (GAECO), em conjunto
com a Polícia Civil do Maranhão, pera 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.

N o  d e c o r r e r  d a  o p e r a ç ã o ,  f o r a m  p r e s o s
temporariamente dois policiais militares do Maranhão
e um outro indivíduo, todos suspeitos de participação
no crime. Na ocasião, foram apreendidas quatro armas
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.

Os nomes dos policiais e do 'paisana' presos, não
foram anunciados por conta da Lei do Abuso de
Autoridade. Chegou a quatro o número de policiais
militares presos por desvio de conduta no Maranhão,
nos últimos dias. Os outros dois foram Adonias

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/337/o-

progresso--31-de-julho-de-2021
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Operação Alferes': policiais são presos por
tentativa de homicídio no Ma

 

CODÓ NOTÍCIAS / CODÓ / MA - NOTICIAS. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jeferson Abreu

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.

N o  d e c o r r e r  d a  o p e r a ç ã o  f o r a m  p r e s o s
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.

GRUPO MATÉRIAS POLICIAIS ??????????

Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .

Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/07/operacao-

alferes-policiais-sao-presos-por-tentativa-de-homicidio-

no-ma/
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PMs são presos durante investigação de
tentativa de homicídio em Grajaú

 

DESTAQUE DO MARANHÃO / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A operação foi realizada nas cidades de Grajaú e
Imperatriz e em um município do Estado do Paraná.
(Crédito foto: Reprodução/PC-MA)

Nessa última quinta-feira (29), dois policiais militares
foram presos durante uma operação deflagrada pela
Polícia Civil do Estado do Maranhão e o Ministério
Público. A Operação Alferes foi realizada nas cidades
de Grajaú e Imperatriz, no Maranhão, e em um
município do Estado do Paraná.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e
apreensão e três mandados de prisão temporária. O
intuito da operação é reunir elementos para uma
investigação sobre uma tentativa de homicídio
registrada na cidade de Grajaú. Os PMs e mais uma
pessoa são suspeitos de participação no crime.

Foram apreendidos quatro armas de fogo sem o
devido registro e permissão, o que levou a três autos
de prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de
arma de fogo, além da apreensão de outros objetos
relevantes para a investigação, tais como celulares e
documentos diversos.

A operação Alferes foi realizada por meio da
Promotoria de Grajaú e Gaeco e dos Grupos de
Pronto Emprego das cidades de Imperatriz, Timon e
Caxias, bem como equipe da Senarc de Timon.

Fonte: PORTAL R10

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/9378-

pms-sao-presos-durante-investigacao-de-tentativa-de-

homicidio-em-grajau
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Réu é condenado a 16 anos de prisão por
matar a ex-companheira em Vitória do

Mearim
 

DESTAQUE DO MARANHÃO / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Tribunal do Júri da Comarca de Vitória do Mearim
condenou , nessa quinta-feira, 29, Anilto Sodré a 16
anos e seis meses de reclusão pelo assassinato
da ex-companheira dele, Franciane Silva Andrade.
Atuou no júri a promotora de justiça Karina Freitas
Chaves.

A vítima, de 22 anos, foi estuprada e morta por
estrangulamento na residência dela . De acordo com a
denúncia do Ministério Público, o feminicídio foi
praticado entre os dias 31 de maio e 1º de junho de
2020. O julgamento foi presidido pela juíza Urbanete
de Angiolis Silva.

O conselho de sentença reconheceu que o crime foi
pautado em questão do gênero, pois foi praticado com
bastante violência contra uma mulher, em relação de
poder e submissão, caracterizando o feminicídio.

O crime

Franciane Silva Andrade, de 22 anos foi vítima de
estrangulamento. O corpo, que estava na própria
residência da vítima, na região do Alto do São
Francisco, foi localizado por parentes, que apontaram
o ex-companheiro de Franciane, identificado como
Anilton Sodré, como o principal suspeito pela prática
do crime. Também foi dito que ele chegou a confessar
o assassinato aos familiares.

O casal, que se conheceu por meio das redes sociais,
estava separado há meses, mas Anilton não teria
aceitado o fim do relacionamento.

Fonte: Jornal Pequeno

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/9374-reu-

e-condenado-a-16-anos-de-prisao-por-matar-a-ex-

companheira-em-vitoria-do-mearim
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Réu é condenado a 16 anos de prisão por
matar a ex-companheira em Vitória do

Mearim
 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 31 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Anilto Sodré foi condenado a 16 anos de prisão pelo
assassinato de Franciane Silva Andrade (Foto:
Divulgação)

O Tribunal do Júri da Comarca de Vitória do Mearim
condenou , nessa quinta-feira, 29, Anilto Sodré a 16
anos e seis meses de reclusão pelo assassinato da
ex-companheira dele, Franciane Silva Andrade. Atuou
no júri a promotora de justiça Karina Freitas Chaves.

A vítima, de 22 anos, foi estuprada e morta por
estrangulamento na residência dela . De acordo com a
denúncia do Ministério Público, o feminicídio foi
praticado entre os dias 31 de maio e 1º de junho de
2020. O julgamento foi presidido pela juíza Urbanete
de Angiolis Silva.

O conselho de sentença reconheceu que o crime foi
pautado em questão do gênero, pois foi praticado com
bastante violência contra uma mulher, em relação de
poder e submissão, caracterizando o feminicídio.

O crime

Franciane Silva Andrade, de 22 anos foi vítima de
estrangulamento. O corpo, que estava na própria
residência da vítima, na região do Alto do São
Francisco, foi localizado por parentes, que apontaram
o ex-companheiro de Franciane, identificado como
Anilton Sodré, como o principal suspeito pela prática
do crime. Também foi dito que ele chegou a confessar
o assassinato aos familiares.

O casal, que se conheceu por meio das redes sociais,
estava separado há meses, mas Anilton não teria
aceitado o fim do relacionamento.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/31/reu-e-
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Operação Alferes resulta na prisão de PMs,
em Grajaú (Polícia | Segurança Pública)
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Maranhão - Dois policiais militares foram presos
durante a Operação Alferes, deflagrada no último dia
29, em Imperatriz, Grajaú e no interior do Paraná. A
ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e
Polícia Civil, com o objetivo de coletar mais provas
sobre uma tentativa de homicídio ocorrida no
município de Grajaú.
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Policiais Militares são presos durante
operação que investiga tentativa de
homicídio no interior do Maranhão
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Dois policiais militares foram presos durante uma
operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do
Maranhão e o Ministério Público Estadual nessa
quinta-feira (29). A Operação Alferes foi realizada nas
cidades maranhenses de Imperatriz e Grajaú e em
outra cidade localizada no Estado do Paraná.

Foram cumpridos, ao todo, cinco mandados de busca
e apreensão e três mandados de prisão temporária. O
intuito é reunir elementos para uma investigação sobre
uma tentativa de homicidio registrada na cidade de
Grajaú (MA). Os PMs e mais uma pessoa são
suspeitos de participação no crime.

Como resultados das buscas, foram apreendidas
quatro armas de fogo sem o devido registro e
permissão, o que levou a três autos de prisão em
flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo,
além da apreensão de outros objetos relevantes para
a investigação, tais como celulares e documentos
diversos.

A operação Alferes foi realizada por meio da
Promotoria de Grajaú e Gaeco e dos Grupos de
Pronto Emprego das cidades de Imperatriz, Timon e
Caxias, bem como equipe da Senarc de Timon.
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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...

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

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
Santos, Vereadora Nildinha Teles,...

Flávio Dino sanciona Lei que cria o Prêmio Escola
Digna e a Bolsa Auxílio Educacional

Por Portal CN1 O Gestor Regional de Educação de
Chapadinha, Professor Francisco Barros e o
Articulador do Pacto pela Aprendizagem, Professo...

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...

Polícia Civil cumpre mandado de internação contra
adolescente suspeito de estupros e abuso sexual na
zona rural de Santa Quitéria-MA

Uma arma de fogo artesanal foi aprendida durante o
cumprimento do mandado. Por Portal CN1 A Policia
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Civil do Estado do Maranhão com o apoi...

Vereadora Nildinha Teles emite Nota de Pesar pelo
falecimento da Professora chapadinhense, Ana Célia
Aguiar

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...

Tesoureiro do PT é assassinado a tiros dentro de casa
em Junco do Maranhão

O homem identificado como José Roberto, tesoureiro
do PT, foi assassinado a tiros na cidade de Junco do
Maranhão, a 258 km de São Luís. Pela...
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Homem que estuprou e matou ex-
companheira é condenado a 16 anos de

prisão no Maranhão
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O Tribunal do Júri da Comarca de Vitória do Mearim
condenou, nessa quinta-feira (20), Anilton Sodré a 16
anos e seis meses de reclusão pelo assassinato da
ex-companheira dele, Franciane Silva Andrade.

A vítima, de 22 anos, foi estuprada e morta por
estrangulamento na residência dela. De acordo com a
denúncia do Ministério Público, o feminicídio foi
praticado entre os dias 31 de maio e 1º de junho de
2020.

O julgamento foi presidido pela juíza Urbanete de
Angiolis Silva. Atuou no júri a promotora de justiça
Karina Freitas Chaves.

O conselho de sentença reconheceu que o crime foi
pautado em questão de gênero, pois foi praticado com
bastante violência contra uma mulher, em relação de
poder e submissão, caracterizando feminicídio.

O crime e prisão

Franciane foi morta na região do Alto São Franciso, na
zona urbana de Vitória do Mearim. O corpo foi
encontrado por familiares, sem perfurações e sangue,
mas com sinais de esganadura.

Anilton estava trabalhando como vigilante de uma
construção, na da cidade de Vitória do Mearim, e
chegou a morar com Franciane, após se conhecerem
pelas redes sociais. No entanto, o relacionamento
chegou ao fim e, por isso, ele terminou assassinando a
ex-companheira.

Segundo informações da polícia, Anilton Sodré foi
preso em junho de 2020, após procurar um
parlamentar da cidade de Penalva, onde ele nasceu.
Ele foi denunciado por moradores, sendo preso
imediatamente.
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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...

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

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
Santos, Vereadora Nildinha Teles,...

Flávio Dino sanciona Lei que cria o Prêmio Escola
Digna e a Bolsa Auxílio Educacional

Por Portal CN1 O Gestor Regional de Educação de
Chapadinha, Professor Francisco Barros e o
Articulador do Pacto pela Aprendizagem, Professo...
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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...

Polícia Civil cumpre mandado de internação contra
adolescente suspeito de estupros e abuso sexual na
zona rural de Santa Quitéria-MA

Uma arma de fogo artesanal foi aprendida durante o
cumprimento do mandado. Por Portal CN1 A Policia
Civil do Estado do Maranhão com o apoi...

Vereadora Nildinha Teles emite Nota de Pesar pelo
falecimento da Professora chapadinhense, Ana Célia
Aguiar

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...

Tesoureiro do PT é assassinado a tiros dentro de casa
em Junco do Maranhão

O homem identificado como José Roberto, tesoureiro
do PT, foi assassinado a tiros na cidade de Junco do
Maranhão, a 258 km de São Luís. Pela...
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Policiais militares são presos por
envolvimento em tentativa de homicídio no

Maranhão
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Alpanir Mesquita

Em ação conjunta da Polícia Civil e Ministério
Público do Maranhão, foi deflagrada nesta quinta-
feira, 29, a Operação Alferes nas cidades de
Imperatriz e Grajaú, bem como em Maringá, no estado
do Paraná. Na oportunidade, foram cumpridos cinco
mandados de busca e apreensão e três mandados de
prisão.

Foram presos temporariamente dois policiais militares
e um outro indivíduo, todos suspeitos de participação
num crime de tentativa de homicídio, ocorrido na
cidade de Grajaú, em abril deste ano. Como o suspeito
de ser o mandante do crime reside no Paraná, a ação
também foi realizada naquele estado.

O objetivo da operação foi colher elementos a fim de
subsidiar a investigação sobre o crime, relacionado a
conflitos agrários.

Ainda 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 executada em conjunto pelo
Ministério Público do Maranhão, por meio da 1ª
Promotoria de Grajaú e Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), e
Polícia Civil do Maranhão, através dos Grupos de
Pronto Emprego das cidades de Imperatriz, Timon e
Caxias, da Superintendência de Polícia Civil do
Interior, bem como equipe da Senarc de Timon. Em
Maringá, a operação contou com o apoio do Gaeco do
MP paranaense.

Redação: CCOM-MPMA (com informações da Polícia
Civil do Maranhão)

Postado por Alpanir Mesquita às
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Pinterest

Marcadores: Grajaú , Imperatriz , Ministério Público ,
Polícia Civil , Polícia Militar , Porte Ilegal de Arma de
Fogo , Tentativa de Homicídio
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Após chegar em Imperatriz, Rayssa Leal se recusou a
posar ao lado de políticos locais

Adolescentes suspeitos de assaltos no Residencial
Canaã são apreendidos pela PM em Vargem Grande

Cantor milionário tem casa invadida em Pinheiro, é
feito refém e bandidos levam dinheiro e joias

Mulher foi assassinada com 12 perfurações de arma
branca em Nina Rodrigues , afirma PM

VEJA O VÍDEO! Motociclista morre após colisão
frontal na MA-020 em Coroatá

PM de Vargem Grande apreende armas de fogo e
recupera moto roubada

Médico recém-formado é assassinado a tiros durante
festa no Maranhão; PM é o principal suspeito

Rayssa Leal desembarca no Maranhão  após
conquistar medalha olímpica em Tóquio

Vídeo mostra momento que médico é assassinado em
Imperatriz; PM autor dos disparos foi identificado

Vargem Grande: Comando da Guarda Municipal fala
sobre procedimentos adotados contra servidor
envolvido em agressão

Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís

Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís

Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
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Direito Larissa Costa

Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís

Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde

Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão

Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado

Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas

Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial

Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .
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Nagib não entrega documentos para Zé
Francisco e Ministério Público abre

INQUÉRITO CIVIL contra o ex-prefeito
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Leonardo

O Ministério Público do Maranhão, através da
Promotoria de Justiça de Codó, abriu nesta sexta-feira
(30), um inquérito civil contra o ex-prefeito de Codó,
Francisco Nagib, por possíveis atos de improbidade
administrativa.

Conforme publicação no Diário Eletrônico do MP,
Nagib não entregou documentos com informações
necessárias e úteis ao conhecimento da situação de
contas e negócios públicos do Município de Codó ao
prefeito eleito 2021-2024, José Francisco Lima Neres.

A Promotoria de Justiça também quer saber como Zé
Francisco recebeu cada órgão da Administração
Pública.

Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/nagib-nao-

entrega-documentos-para-ze-francisco-e-ministerio-

publico-abre-inquerito-civil-contra-o-ex-prefeito/
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No Maranhão, 90,8% das mulheres vítimas
de assassinato são negras
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No mês de julho, mais es-pecificamente no dia 25, foi
comemorado o Dia Internacional da Mulher Afro-latino-
americana, Afro-cari-benha e da Diáspora. uma data
que representa a luta por ações concretas para a
eliminação do racismo, sexismo e outras pautas, que
colocam em risco a vida dessas mulheres. A data, que
foi criada em 1992, comemora 29 anos agora em
2021. Contudo, após quase três décadas, a realidade
para essas mulheres ainda é de vulnerabilidade e
risco.

Conforme o último Adas da Violência, que foi
publicado em 2020, 90,8% das mulheres vítimas de
homicídios no Maranhão são negras. Os dados, que
correspondem até o ano de 2018, ainda mostram que
mulheres não negras equivalem a apenas 9,2% dos
homicídios no estado. Apenas em 2018, foram
registradas 109 mulheres negras assassinadas no
estado.

Para a professora lima Fátima de Jesus, especialista
em Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça
pela UFMA, mestre e doutoranda em Educação
(UFMA), coordenadora da Formação em Educação
para as Relações Étnico-Raciais da Semed e
coordenadora do Movimento Negro Unificado do
Maranhão, as mulheres negras têm sido, ao longo de
sua história, as principais vítimas das desigualdades
socioeconômicas, culturais, educacionais, entre
outras, e de uma cultura racista e sexista que permeia
suas vidas em todas as esferas, diferença que não
está apenas nas precárias condições de sobrevivência
mas, sobretudo, na negação cotidiana de serem
reconhecidas como mulheres negras.

"A mulher negra no Brasil tem uma história de
exclusão onde as variáveis sexismo, racismo e
pobreza são estruturantes, uma herança colonial, onde
o sistema patriarcal apoia-se solidamente com a
herança do sistema escravista", aponta.

A pesquisadora ressalta casos de repercussão que
demonstram a vulnerabilidade social das mulheres
negras na sociedade brasileira, como o primeiro caso
de óbito causado pela Covid-19 no país, no estado do
Rio de Janeiro, cuja vítima foi uma trabalhadora
doméstica negra e idosa, com problemas cardíacos,
obesidade e diabetes, que contraiu a doença de sua
empregadora recém-chegada da Itália; c o caso de
Madalena Gordiano. resgatada após ser mantida em

condições análogas à escravidão por quase 40 anos,
trabalhando como empregada doméstica sem salário e
folgas, na cidade de Patos de Minas (MG).

"Muitas meninas negras começam a sofrer a
exploração do trabalho doméstico infantil ao serem
entregues para famílias da capital com promessas de
que estudarão, mas elas apenas trabalham e o estudo
não é algo que faz parte de suas vidas", destaca lima
Fátima.

Os dados apontam ainda, que no Brasil, Entre 2008 e
2018. as taxas de homicídio apresentaram um
aumento de 11,5% para os negros, enquanto para os
não negros houve uma diminuição de 12,9%. No
Maranhão, a taxa de homicídios de pessoas negras
por 100 mil habitantes é de 31,4, enquanto a de não
negros é de 13,3 por 100 mil habitantes.

Para mudar o cenário

A professora Tatiana Reis (Uema), doutora em
Estudos Étnicos e Africanos pelo Programa de Pós-
graduação em Estudos Étnicos e Africanos da
Universidade Federal da Bahia, considera importante
refletir sobre as opressões viven-ciadas pelas
mulheres negras a partir da constituição da sociedade,
formada por uma pirâmide social ocupada pelos
homens brancos no topo. com maior acesso a
oportunidades e poder, seguidos pelas mulheres
brancas, homens negros e mulheres negras ocupando
a base da pirâmide, resultado de um processo
histórico de exclusão, expropriação e violência social.

Integra em oestadoma.com/504111
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Operação prende suspeitos de participação
em tentativa de homicídio em Grajaú
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Em ação conjunta da Polícia Civil e Ministério
Público do Maranhão, foi deflagrada nesta quinta-
feira, 29, a Operação Alferes nas cidades de
Imperatriz e Grajaú. bem como em Maringá. no estado
do Paraná. Na oportunidade, foram cumpridos cinco
mandados de busca e apreensão e três mandados de
prisão.

Foram presos temporariamente dois policiais militares
e um outro indivíduo, todos suspeitos de participação
num crime de tentativa de homicídio, ocorrido na
cidade de Grajaú, em abril deste ano. Como o suspeito
de ser o mandante do crime reside no Paraná, a ação
também foi realizada naquele estado.

O objetivo da operação foi colher elementos a fim de
subsidiar a investigação sobre o crime, relacionado a
conflitos agrários.

Ainda 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 executada em conjunto pelo
Ministério Público do Maranhão, por meio da 1ª
Promotoria de Grajaú e Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), e
Polícia Civil do Maranhão, através dos Grupos de
Pronto Emprego das cidades de Imperatriz. Timon e
Caxias, da Superintendência de Polícia Civil do
Interior, bem como equipe da Senarc de Timon. Em
Maringá, a operação contou com o apoio do Gaeco do
MP paranaense.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/31072021
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MPs de todo o Brasil iniciam campanha de
conscientização de vitimas de violência
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Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio
Criminal (GNCCRIM), órgão vinculado ao Conselho
Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), lança em 1°
de agosto a campanha "Justiça Começa Pela Vítima".
A iniciativa tem o objetivo de conscientizar pessoas,
que sofreram algum tipo de violência, sobre os seus
direitos e a quais órgãos elas devem recorrer.

Por meio de uma linguagem simples e inclusiva,
materiais vinculados em redes sociais explicarão, por
exemplo, a diferença entre o Ministério Público, o
Poder Judiciário e a Polícia Judiciária, além de elencar
e definir seis direitos das vítimas (ressarcimento,
direito à informação, direito ao tratamento digno,
direito ao apoio jurídico, direito de ser ouvida, direito
aos serviços de apoio).

As peças veiculadas nas redes foram produzidas pelo
Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) e
aprovadas para adoção em âmbito nacional pelo
CNPG A campanha será feita pelo Ministério Público
em todas as unidades da federação.

A presidente do CNPG e procuradora-geral do Amapá,
Ivana Cei, explica que a iniciativa coloca o tema em
destaque e estimula a discussão em todo o país. "É
necessár io  reforçar  a comunicação e levar
informações que orientem com clareza as vítimas que,
em muitos casos, não sabem por onde iniciar a busca
por justiça. Com a nacionalização da campanha,
chegaremos a muitos lugares, conscientizando e
orientando a comunidade de um modo geral,
especialmente, as pessoas que buscam seus direitos",
reforça.

Fabiana Costa, procuradora-geral de Justiça do DF e
atual presidente do GNC-CRIM, recorda que um dos
objetivos de atuação do GNC- CRIM é promover maior
efetividade no combate à criminalidade. "Essa
campanha tem uma função muito importante porque
coloca a vítima em situação de protagonismo dentro
do sistema de Justiça criminal. Com o apoio do CNPG,
levaremos essa campanha a todos estados com o
intuito de promover conhecimento necessário à
concretização de direitos e à promoção da Justiça",
destaca.

DADOS - Em 2020, segundo o 15° Anuário Brasileiro
de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum

Brasileiro de Segurança Pública, foram registradas
29,1 mil tentativas de homicídios no país e 532.363
casos de lesão corporal dolosa. Além disso, segundo a
mesma pesqu i sa ,  no  ano  passado  fo ram
contabilizados 519.568 roubos a transeuntes, 32.268
roubos  a  res idênc ias  e  46 .588  roubos  a
estabelecimentos comerciais. (Ascom CNPG)

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/337/o-

progresso--31-de-julho-de-2021
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Operação Alferes resulta na prisão de PMs,
em Grajaú (Polícia | Segurança Pública)
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Maranhão - Dois policiais militares foram presos
durante a Operação Alferes, deflagrada no último dia
29, em Imperatriz, Grajaú e no interior do Paraná. A
ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e
Polícia Civil, com o objetivo de coletar mais provas
sobre uma tentativa de homicídio ocorrida no
município de Grajaú.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/31/oper

acao-alferes-resulta-na-prisao-de-pms-em-grajau/
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No Maranhão, 90,8% das mulheres vítimas
de assassinato são negras (Cidades |

Mulheres Negras)
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São Luís - No mês de julho, mais especificamente no
dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher
Afro-latino-americana, Afro-caribenha e da Diáspora,
uma data que representa a luta por ações concretas
para a eliminação do racismo, sexismo e outras
pautas, que colocam em risco a vida dessas mulheres.
A data, que foi criada em 1992, comemora 29 anos
agora em 2021. Contudo, após quase três décadas, a
real idade para essas mulheres a inda é de
vulnerabi l idade e r isco.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/31/no-

maranhao-90-8-das-mulheres-vitimas-de-assassinato-

sao-negras/
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Policiais militares são presos por
envolvimento em tentativa de homicídio no

Maranhão
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Alpanir Mesquita

Em ação conjunta da Polícia Civil e Ministério
Público do Maranhão, foi deflagrada nesta quinta-
feira, 29, a Operação Alferes nas cidades de
Imperatriz e Grajaú, bem como em Maringá, no estado
do Paraná. Na oportunidade, foram cumpridos cinco
mandados de busca e apreensão e três mandados de
prisão.

Foram presos temporariamente dois policiais militares
e um outro indivíduo, todos suspeitos de participação
num crime de tentativa de homicídio, ocorrido na
cidade de Grajaú, em abril deste ano. Como o suspeito
de ser o mandante do crime reside no Paraná, a ação
também foi realizada naquele estado.

O objetivo da operação foi colher elementos a fim de
subsidiar a investigação sobre o crime, relacionado a
conflitos agrários.

Ainda 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 executada em conjunto pelo
Ministério Público do Maranhão, por meio da 1ª
Promotoria de Grajaú e Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), e
Polícia Civil do Maranhão, através dos Grupos de
Pronto Emprego das cidades de Imperatriz, Timon e
Caxias, da Superintendência de Polícia Civil do
Interior, bem como equipe da Senarc de Timon. Em
Maringá, a operação contou com o apoio do Gaeco do
MP paranaense.

Redação: CCOM-MPMA (com informações da Polícia
Civil do Maranhão)
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Após chegar em Imperatriz, Rayssa Leal se recusou a
posar ao lado de políticos locais

Adolescentes suspeitos de assaltos no Residencial
Canaã são apreendidos pela PM em Vargem Grande

Cantor milionário tem casa invadida em Pinheiro, é
feito refém e bandidos levam dinheiro e joias

Mulher foi assassinada com 12 perfurações de arma
branca em Nina Rodrigues , afirma PM

VEJA O VÍDEO! Motociclista morre após colisão
frontal na MA-020 em Coroatá

PM de Vargem Grande apreende armas de fogo e
recupera moto roubada

Médico recém-formado é assassinado a tiros durante
festa no Maranhão; PM é o principal suspeito

Rayssa Leal desembarca no Maranhão  após
conquistar medalha olímpica em Tóquio

Vídeo mostra momento que médico é assassinado em
Imperatriz; PM autor dos disparos foi identificado

Vargem Grande: Comando da Guarda Municipal fala
sobre procedimentos adotados contra servidor
envolvido em agressão

Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís

Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís

Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
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Direito Larissa Costa

Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís

Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde

Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão

Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado

Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas

Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial

Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/07/policiais-

militares-sao-presos-por.html
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Dois policiais militares são presos suspeitos
de tentativa de homicídio em Grajaú
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Dois policiais militares foram presos durante uma
operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério
Público do Maranhão, nessa sexta-feira (30),
suspeitos de uma tentativa de homicídio na cidade de
Grajaú. Uma terceira pessoa também foi presa por
envolvimento no crime, que ocorreu em abril deste
ano.

Intitulada "Operação Alferes", a ação cumpriu, além
dos mandados de prisões temporárias, cinco
mandados de busca e apreensão em Grajaú,
Imperatriz e em Maringá, no estado do Paraná,
visando garantir mais elementos para apuração do
caso que possui ligações com conflitos agrários na
região.

Conforme a polícia, o suspeito de ser o mandante do
crime, que não teve o nome revelado, reside no
Paraná.

Durante a operação, foram encontradas quatro armas
de fogo sem o devido registro e permissão, e três
autos de prisão em flagrante pelo crime de posse
ilegal de arma de fogo foram lavrados. Celulares e
documentos também foram apreendidos pelos policiais
e devem auxiliar nas investigações.

(AIDÊ ROCHA)
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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".
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Site: https://omaranhense.com/sao-luis-pgj-faz-visita-
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Policiais militares de Anajatuba são
investigados pelo crime de tortura
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Após ter sido torturado pelos policiais, motorista foi
mantido preso das 11h30 às 14h30 de sexta-feira
(Foto: Divulgação)

A tortura é um costume, um ato bárbaro, que, quase
36 anos depois do fim da ditadura militar no Brasil , ela
insistiria em sobreviver na mentalidade de policiais
militares como Amarildo Estrela Paixão Júnior, de 27
anos; Samuel Alves de Sousa, 30; e Leandro Silva
Pereira, 35. Amarildo Estrela (tenente), Samuel Alves
e Leandro Silva estão sendo investigados pela Polícia
Civil do Maranhão por serem suspeitos de cometer
uma ação executada com crueldade, contra um
trabalhador de 32 anos.

Os três policiais teriam dado uma "surra" na vítima,
com objetivo de conseguirem informações sobre
suspeitos de tráfico de drogas, e confissões de crimes
que o torturado jamais cometeu. Os maus-tratos, uso
excessivo da força, abuso de autoridade e lesão
corporal, que tudo indica praticados pelos três
militares, ocorreram há dois dias, na localidade
Campinho, no município de Anajatuba , distante 143
km de São Luís .

A data e o horário da sessão de espancamento:
10h:50 da última sexta-feira (31). A vítima de tortura:
um homem de 32 anos, que mora no povoado São
J o s é ,  e m  A n a j a t u b a ,  e  t r a b a l h a
como motorista autônomo, fazendo transporte de
carne de açougues daquela cidade. Quem conhece
aquele que foi torturado pelos três militares afirma que
se trata de um jovem calmo, sem antecedentes
criminais, e de qualidades inerentes, ou seja, bom
caráter e temperamento.

Nessa sexta-feira, a bordo de sua motocicleta Honda
Bis, de cor vermelha, a vítima saiu de sua casa em
direção ao Campinho, um lugar de Anajatuba que fica
no fim da Rua do Fio, onde iria coletar esterco de
gado, material orgânico muito utilizado como adubo
em plantações.

No Campinho, o trabalhador desceu do veículo, e, no
exato momento em que abria o bagageiro da
motocicleta para tirar uma sacola na qual armazenaria
o esterco de gado, a vítima foi abordada pelos policiais
militares Amarildo Estrela, Samuel Alves e Leandro
Silva Pereira.

Já jogado ao chão, de bruços na terra com esterco de
gado, algemado, entre chutes e pauladas, o morador
de Anajatuba era interrogado por Amarildo, Samuel e
Leandro. "Você é usuário de drogas?" - questionaram
os policiais ao motorista. Os militares não pediram os
documentos pessoais de identificação da vítima,
perguntaram a ela apenas o seu nome.

Quiseram, inclusive, saber informações sobre
suspeitos de tráfico de drogas, que supostamente
comercializariam os entorpecentes nos povoados Mato
Grosso e Bacabal, em Anajatuba. Pessoas que já
seriam conhecidas da polícia, pela suposta atuação
delas no tráfico de drogas daquela cidade.

TERMO DE DECLARAÇÕES

Todas essas informações já citadas estão descritas no
documento Termo de Declarações registrado pela
vítima, na Delegacia de Polícia Civil de Anajatuba.
Nele está escrito que a vítima sofreu com um golpe
físico chamado de "telefone", pancada simultânea com
as duas mãos nos dois ouvidos da vítima, causando
excessiva pressão nos tímpanos. De acordo com o
relato do motorista, os policiais quebraram vários
pedaços de madeira batendo na sola dos seus pés,
para que ele confessasse onde estaria escondida
determinada droga.

"O Campinho é um local deserto, sem movimentação
de pessoas. Os policiais o abordaram de forma
agressiva, espancando-o, enquanto o interrogavam
sobre suposto porte de drogas para consumo. Quanto
mais dizia não possuir drogas, mais ele apanhava.
Insatisfeitos, os policiais passaram a exigir que a
vítima dissesse quem eram os vendedores de drogas
da região", repassou uma fonte ouvida pelo Jornal
Pequeno .

Mais informações são que a vítima implorou para que
cessassem as agressões, chegando a afirmar ser
irmão de um policial civil. Ocorre que esta declaração
teria irritado ainda mais Amarildo Estrela, Samuel
Alves e Leandro Silva.

POLICIAIS ALEGAM DESACATO

Amarildo Estrela, Samuel Alves e Leandro Silva estão
lotados no 28º Batalhão da Polícia Militar (28º BPM),
sediado em Itapecuru-Mirim, mas com atuação em
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Anajatuba, cuja distância de uma cidade à outra é de
aproximadamente 44,7 quilômetros. Amarildo, Samuel
e Leandro não encontraram drogas com a vítima
tor tu rada por  e les .  Dev ido  à  ausênc ia  de
entorpecentes,, os três militares usaram como
justificativa para a sessão de espancamento o crime
de desacato.

Conforme apuração do JP, um boletim de ocorrência
(BO) chegou a ser registrado pelos policiais militares
contra a vítima. No BO, Amarildo, Samuel e Leandro
disseram que faziam rondas no Campinho, quando
encontraram o mototaxista dentro de uma casa. Os
militares disseram ainda no BO que a vít ima
espancada (por eles) tentou fugir, teria caído em uma
vala, quando foi abordada e feito a revista pessoal.
Neste momento, segundo o boletim de ocorrência
registrado pelos militares, o mototaxista teria cometido
o crime de desacato.

VÍTIMA FOI PRESA E MANTIDA EM CÁRCERE

Após ter sido torturada, a vítima foi presa em
Anajatuba, ainda na manhã de sexta-feira, ficando na
cela da delegacia de Anajatuba das 11h30 às 14h30,
quando foi liberada. Por volta das 17h, o motorista foi
levado pela polícia para a delegacia de Itapecuru-
Mirim, a pedido do delegado Renilton Ferreira, que
estava no plantão, e queria colher o depoimento da
vítima, o que se estendeu até à noite.

O delegado Renilton teria entendido que não houve
desacato de autoridade, e na delegacia de Itapecuru-
Mirim abriu o processo de investigação contra os três
militares, em razão do possível crime de tortura. A
vítima, inclusive, foi l iberada pelo delegado e
encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para a
realização do exame de corpo delito, que comprovará
a sessão de espancamento.

Os três policiais também foram ouvidos pelo delegado.
Eles apresentaram a versão de que a vítima tinha se
machucado, devido ter corrido e caído na vala.
Também, que o mototaxista teria dito as seguintes
frases aos militares: "O mundo é uma roda gigante.
Hoje vocês estão por cima, amanhã poderão estar por
baixo". Isso teria sido entendido pelos policiais como
uma ameaça do motorista.

OUTRO LADO

Procurado pelo Jornal Pequeno, o comando do 28º
BPM informou que os três militares já foram chamados
para prestar depoimento sobre a reclamação de uso
da força feita pelo motorista. E que os policiais
negaram a tortura, justificando que as lesões
apresentadas pela suposta vítima teriam sido
adquiridas porque, ao ser abordada, ela correu e caiu

numa vala. Também que o motorista teria fugido de
um local conhecido pela prática de tráfico de drogas.

O comando do 28º BPM também repassou que os
militares disseram ter sido ameaçados e ofendidos
pelo motorista, momento no qual ele recebeu voz de
prisão. E que um processo administrativo foi aberto
para apurar o ocorrido, dando a chance da ampla
defesa.

LEI PUNE O CRIME DE TORTURA

Em 7 de abril de 1997, foi promulgada a lei 9.455, que
pune o crime de tortura. Segue trecho do artigo 1:

I - Constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e
mental.

II - Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou
autoridade, com emprego de violência ou grave
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo.

AS PENAS E OS CRIMES

21 ANOS - esta é a pena máxima, quando há
agravantes, quando há tortura seguida de morte.

13 ANOS - este é o tempo máximo de reclusão,
quando acontece tortura com lesão corporal grave.

12 ANOS - esta é a pena máxima de reclusão para
lesão corporal com morte. Lesão corporal sem
agravante, 1 ano. Se deixar sequelas, vai de 5 a 8
anos.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/01/policiais-

militares-de-anajatuba-sao-investigados-pelo-crime-de-

tortura/
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Sinal Vermelho se torna programa nacional
de combate à violência contra a mulher
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A campanha de combate à violência contra a
mulher lançada em junho do ano passado pelo
Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a
Associação dos Magistrados Brasileiros, agora é uma
política nacional.

Foi publicada na quinta-feira (29), no Diário Oficial da
União, a Lei 14.188/2021, que instituiu o programa de
cooperação Sinal Vermelho contra a Violência
Doméstica.

A campanha foi criada para oferecer às mulheres
vítimas de agressões familiares durante a pandemia
da Covid-19 um canal de denúncia de maus-tratos e
de violência doméstica. "Não podemos ouvir calados
que o Brasil é um dos piores lugares para uma mulher
viver. Temos o dever de modificar essa situação",
ressaltou o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux.

"Com o feminicídio, todos perdem. A família perdeu
aquela mãe, as crianças ficarão órfãs e o agressor vai
para a cadeia.

A sociedade perde", afirmou a conselheira do CNJ
Tânia Reckziegel. A iniciativa já era lei em dez
estados: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro,
Rondônia e Sergipe.

"Avançamos em alguns municípios, em alguns
estados. E tenho certeza de que vamos avançar mais
e salvar muitas vidas".

A nova lei define que o Executivo, o Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos
de segurança pública poderão estabelecer parcerias
com estabelecimentos comerciais privados para o
desenvolvimento do agora programa Sinal Vermelho.
Com isso, a letra X escrita na mão da mulher,
preferencialmente na cor vermelha, funcionará como
um sinal de denúncia de situação de violência.

A identificação do sinal poderá ser feita pessoalmente
em repartições públicas e entidades privadas que
participem do programa.
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