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Amazônia das Artes I - NEDILSON
MACHADO
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O projeto Amazônia das Artes chega à sua 2a etapa
trazendo ao público maranhense espetáculos,
debates, exibições, l ives, além de um Fórum
Audiovisual. A programação, em formato virtual, cuja
primeira etapa foi no mês de maio, segue seu curso e
a programação maranhense retorna nesta quarta-feira,
4. O Maranhão participa com dois representantes: a
Cia. MiraMundo Produções Culturais e a artista
plástica Marlene Barros.

Amazônia das Artes II A programação inicia, nesta
quarta-feira, 4, com a Exposição "Eu tenho a tua cara",
da Artista Plástica. Adaptando sua apresentação ao
atual cenário de pandemia, a exposição virá em
formato virtual. A exposição é um trabalho criado a
partir de fotografias de rostos de várias mulheres onde
a artista cria novas imagens, novos rostos, que
causam estranhamento e inquietação em quem
observa.

Sob a coordenação geral de Hasley Juliano Rocha
(foto), vem aí a sexta edição do Boogie nos Lençóis,
marcando a volta dos grandes eventos no Brasil. O
evento terá como base a pousada Orla Náutica, em
Barreirinhas, entre os dias 10 a 23 deste mês. O
Boogie nos Lençóis já tem confirmados nomes como
Karina Joly, Paulo Pires, Flávio Jordão, Johny, David,
Renan Seccomandi, Heman, João Tambor, Mandjar,
Kevin, Rubinho, entre outros atletas de vários estados
brasileiros e de outros países que irão saltar sobre um
dos paraísos mais lindos do mundo: os Lençóis
Maranhenses.

O vereador Astro de Ogum (PCdoB) apresentou na
Câmara Municipal de São Luís, a Indicação n° 351/21
solicitando ao Governo do Maranhão a construção da
"Cidade do Samba", localizada no Aterro do Bacanga.
No documento, o parlamentar explica que a solicitação
se faz necessária, "haja vista que o local serve de
palco para várias apresentações culturais em datas
festivas como carnaval".

A OAB Maranhão em parceria com a Comissão de
Direito das Famílias, promoverá o minicurso híbrido
(presencial e on-line) "Prática em Divórcio: O que está
além do ordenamento jurídico?". A capacitação
acontecerá a partir das 19h do dia 5, na sede da
OAB/MA com transmissão pela plataforma Zoom e
tendo como palestrante Rafaela Câmara da Silva, da
Seccional do Rio Grande do Norte.

Dia dos pais e vendas A data comemorativa do Dia
dos Pais é considerada o quarto melhor momento do
ano para as vendas sazonais do comércio varejista,
ficando atrás do período natalino, Dia das Mães e das
Crianças. Para a comemoração deste ano, a
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) aponta que
há um crescimento de 31,1% nas intenções de
consumo das famílias de São Luís na comparação
anual, de acordo com os últimos dados do Índice de
Confiança das Famílias (ICF) divulgados em julho pela
Fecomércio

Estacionamento verde O Ministério Público do
Maranhão entregará, no próximo dia 11 deste mês, o
primeiro estacionamento verde do Estado, localizado
nas dependências do prédio da Procuradoria Geral de
Justiça, na avenida Prof. Carlos Cunha, no Calhau.

Na solenidade, serão plantadas mudas de ipê no
entorno do estacionamento da instituição. Com o
objetivo de estimular outras instituições públicas e
privadas a arborizarem seus estacionamentos, o
MPMA aderiu ao programa em março deste ano, de
forma pioneira.

Novo hoteleiro Cinco vezes eleito o melhor jogador do
mundo, sempre jogando por equipes europeias,
Cristiano Ronaldo acaba de marcar um gol em Nova
York. Só que fora de campo, no ramo hoteleiro. O
craque da seleção portuguesa acaba de inaugurar o
Pestana CR7 Times Square, a mais nova unidade de
sua marca de hotéis. O hotel é o primeiro da parceria
entre o atleta e o grupo hoteleiro português nos
Estados Unidos. Antes, já havia unidades do Pestana
CR7 Lifestyle Hoteis em Madri, Lisboa e Funchal, na
Ilha da Madeira, terra natal de Cristiano.

Pra curtir O Governo do Estado realizou, nesta
segunda-feira, 2, a cerimônia de abertura das
campanhas Agosto Dourado e Erradicação do Sub-
Registro Civil de Nascimento, dedicadas à proteção à
Primeira Infância no Maranhão.

A ação conjunta é realizada pelas secretarias de
Saúde (SES), Desenvolvimento Social (Sedes),
Educação (Seduc)  e  Dire i tos Humanos  e
Par t i c ipação Popu lar  (Sed ihpop) .

2



O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - VIDA - pág.: 12. Ter, 3 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Centro Cultural Vale Maranhão lançou nesta
segunda-feira os novos episódios de seu podcast "Faz
colher e borda o cabo".

Com três novos episódios, o tema abordado nesta
semana é a arte secular das trancistas enquanto
guardiãs da herança africana. Para ouvir o conteúdo,
acesse o Spotify do CCVM: https://spo-ti.fi/2TRkelC
Vem aí o 1a edição do Festival Verde para conectar
música e sustentabilidade.

O evento ocorrerá no dia 7 de agosto e será
transmitido ao vivo pela internet, com shows de
Joelma, Lia Sophia e Thiago Costa.

Painéis de debates acontecerão com a participação de
influenciadores digitais paraenses, e shows de Joelma,
Lia Sophia e Thiago Costa.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.436.orig.pdf
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Município de Vila Nova dos Martírios é
beneficiado com 120 geladeiras para famílias

de baixa renda
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A lista dos contemplados foi divulgada na manhã desta
sexta-feira, por meio de transmissão ao vivo .

Dando continuidade às ações de eficiência energética,
a Equatorial Maranhão em parceria com o Ministério
Público do Maranhão - MPMA realiza neste sábado
(31), a troca de 120 geladeiras no município de Vila
Nova dos Martírios, beneficiando famílias de baixa
renda.

O projeto E+ Geladeira Nova tem reforçado não só o
consumo consciente por meio da substituição de
equipamentos velhos, por novos e mais eficientes,
como também, nesta ocasião, tem o propósito de
beneficiar o município com maior adesão ao programa
da Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo
Federal, que dá desconto de até 65% na conta de luz.

Para o superintendente da Equatorial Maranhão,
Felipe Vianelli, essa parceria afirma o compromisso da
empresa com todo o estado. "Esse projeto reforça a
nossa missão que é assegurar energia de qualidade
para o Maranhão, mas também promover o
desenvolvimento do estado, a comunidade em que
estamos inseridos. Essa é uma parceria importante
junto com o Ministério Público do Estado, onde a
gente pode propiciar ao município de Vila Nova dos
Martírios, não um presente, mas uma conquista
realizada pela cidade que conseguiu ser no ano de
2020, o município com maior evolução percentual no
cadastro da TSEE", destacou Felipe.

De acordo o promotor de justiça, Sandro Bíscaro, o
trabalho em conjunto tem obtido êxito no alcance as
famí l ias de baixa renda:  "É mui to  contato,
planejamento e o trabalho de campo para convencer
as pessoas a se cadastrarem junto às secretarias de
assistência social. Qualquer problema a gente resolve
de forma muito resolutiva com a Equatorial e isso é
muito bom. Conseguimos resultado", enfatizou.

A secretária municipal da assistência social de Vila
Nova dos Martírios, Genne Kelly Ferraz, compartilha a
satisfação com o projeto: "O E+ Geladeira Nova é
magnífico, porque leva para dentro de uma residência
algo que realmente faz a diferença, que tem um custo
alto de mercado. E não é uma geladeira, são 120

geladeiras que traduzem 120 famílias. Cada família
com uma média de cinco pessoas, os números sobem
ainda mais. Então nossa alegria é fazer parte de tudo
isso e acreditar que muito ainda virá", agradeceu.

Mesmo com o cenário da pandemia da Covid-19, o
projeto E+ Geladeira Nova da Equatorial Maranhão
não parou. Só em 2021, cerca de 300 geladeiras que
têm selo de consumo tipo "A" PROCEL, que significa
eficiência no consumo de energia elétrica, foram
entregues, atendendo mais de cinco municípios
diferentes. E de 2019 a 2021, foram trocadas 100 mil
lâmpadas ineficientes, por lâmpadas eficientes.

Na manhã desta sexta-feira (30), ao vivo, por meio do
canal oficial do Youtube da Equatorial Maranhão,
foram divulgados os nomes dos contemplados, que
deverão se dirigir a Quadra Poliesportiva Davi Alves
Silva neste sábado (31), com as suas geladeiras
velhas, para a substituição. O endereço fica na
Avenida Rio Branco - Centro, no município de Vila
Nova dos Martírios.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Maranhão

Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/08/03/municipio-

de-vila-nova-dos-martirios-e-beneficiado-com-120-

geladeiras-para-familias-de-baixa-renda/
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SÃO LUÍS - MPMA recomenda ao
Município interdição da Unidade de
Educação Básica Carlos Macieira
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Por: Isisnaldo Lopes

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Educação, emitiu, na última segunda-feira, 2, uma
Recomendação para que a Secretaria Municipal de
Educação (Semed) de São Luís interdite a Unidade de
Educação Básica Carlos Macieira, localizada no Bairro
de Fátima, não iniciando as aulas presenciais no dia
16 de agosto, conforme está previsto.

O documento orienta que a Semed transfira a escola
para outro imóvel mais adequado, ventilado e com
mais espaço para os alunos, onde seja possível a
implementação dos protocolos sanitários de prevenção
contra a Covid-19.

Para o promotor de justiça Lindonjonsom Gonçalves
de Sousa, titular 2ª Promotoria de Justiça da
Educação, a medida é necessária porque o
funcionamento da escola nas atuais condições pode
"constituir risco à saúde de toda a comunidade escolar
e violação do direito à educação".

Segundo o membro do Ministério Público, enquanto
não for efetivada a interdição da unidade educacional
e a sua instalação em local adequado, os alunos
deverão permanecer em ensino remoto.

A Recomendação foi enviada para o secretário
municipal de Educação, Marco Moura.

INSPEÇÃO

Em inspeção realizada na UEB Carlos Macieira, no dia
26 de julho de 2021, o promotor de justiça e a equipe
da 2ª Promotoria de Justiça da Educação constataram
vários problemas. "As salas de aula são pequenas e
sem ventilação natural, sem janelas, os corredores são
estrei tos, sem condições de passagem para
cadeirantes, os banheiros são pequenos e não
adaptados, não há área externa, e a interna é
inadequada para a realização de atividades. Por fim, a
entrada da escola é inapropriada para uma recepção
acolhedora às crianças e seus familiares", diz o
relatório da vistoria.

Também foi verificado que a escola não está
obedecendo a nenhum dos itens do protocolo de
segurança sanitária elaborado pela Semed para
reinício das atividades escolares. De acordo com o
relatório da Promotoria, "é impossível implementar, no
espaço vistoriado, os protocolos de prevenção à
disseminação da Covid-19, como distanciamento entre
alunos e entre eles e os professores, bem como não
foram observados recipientes de gel alcoólico na
escola, entre outras medidas que deveriam ter sido
adotadas, tendo em vista o retorno às atividades
presenciais, que se aproxima".

Na Recomendação da 2ª Promotoria de Justiça da
Educação ainda foi solicitado que a Semed faça o
encaminhamento da cópia do processo administrativo
que resultou no aluguel do imóvel onde hoje funciona
a UEB Carlos Macieira, em reiteração a um expediente
encaminhado anteriormente.

Redação: José Luís Diniz (CCOM-MPMA)

Site: http://inoticiama.com/noticias/12137/SAO-LUIS---
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Ministério Público/MA recomenda ao
Município interdição de Escola no Bairro de

Fátima
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Posted By: expressowpadmin

O Ministério Público do Maranhão emitiu nesta
segunda-feira (2), uma Recomendação para que a
Secretaria Municipal de Educação (Semed) de São
Luís interdite a Unidade de Educação Básica Carlos
Macieira, localizada no Bairro de Fátima. As aulas
presenciais, previstas para iniciar no dia 16 de agosto,
devem ser suspensas, segundo o MP/MA.

O documento orienta que a Semed transfira a escola
para outro imóvel mais adequado, ventilado e com
mais espaço para os alunos, onde seja possível a
implementação dos protocolos sanitários de prevenção
contra a Covid-19.

Para o promotor de justiça Lindonjonsom de Sousa,
titular da 2ª Promotoria de Justiça da Educação, a
medida é necessária porque o funcionamento da
escola nas atuais condições pode "constituir risco à
saúde de toda a comunidade escolar e violação do
direito à educação".

Segundo o membro do Ministério Público, enquanto
não for efetivada a interdição da unidade educacional
e a sua instalação em local adequado, os alunos
deverão permanecer em ensino remoto.

A Recomendação foi enviada para o Secretário
Municipal de Educação, Marco Moura.

Na inspeção realizada na UEB Carlos Macieira, no dia
26 de julho de 2021, o promotor de justiça e a equipe
da 2ª Promotoria de Justiça da Educação constataram
vários problemas. "As salas de aula são pequenas e
sem ventilação natural, sem janelas, os corredores são
estrei tos, sem condições de passagem para
cadeirantes, os banheiros são pequenos e não
adaptados, não há área externa, e a interna é
inadequada para a realização de atividades. Por fim, a
entrada da escola é inapropriada para uma recepção
acolhedora às crianças e seus familiares", diz o
relatório da vistoria.

Também foi verificado que a escola não está
obedecendo a nenhum dos itens do protocolo de
segurança sanitária elaborado pela Semed para

reinício das atividades escolares.

"É impossível implementar, no espaço vistoriado, os
protocolos de prevenção à disseminação da Covid-19,
como distanciamento entre alunos e entre eles e os
professores, bem como não foram observados
recipientes de gel alcoólico na escola, entre outras
medidas que deveriam ter sido adotadas para o
retorno às atividades presenciais", acrescenta o
relatório da Promotoria.

Fonte:

Site: https://expresso222.com.br/consorcio-

nordeste/consorcio/ministerio-publico-ma-recomenda-

ao-municipio-interdicao-de-escola-no-bairro-de-fatima/
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Ex-prefeito e ex-secretária de Anapurus são
condenados por ato de improbidade
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Após ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal (MPF), a Justiça Federal no
Maranhão condenou o ex-prefeito de Anapurus (MA),
João Carlos Alves Monteles e a ex-secretária de
Educação do município, Rosemary Marques Monteles,
por ato de improbidade administrativa.

Pela decisão, com base nas irregularidades no
exercício financeiro de 2008, foram desviados,
aproximadamente, R$ 900 mi l  do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb).

Segundo a ação do MPF, os réus efetuaram diversos
pagamentos a pessoas físicas e jurídicas com
recursos do Fundeb, sem que houvesse prévio
procedimento licitatório ou procedimentos de dispensa
de licitação, pagamentos esses relacionados a
despesas com serviços de carteiras escolares,
transporte escolar, compra de materiais de construção
e materiais escolares.

De acordo com as provas apresentadas, eles também
teriam contratado diretamente 120 agentes públicos
vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Tais
contratações, porém, foram realizadas sem concurso
público ou qualquer procedimento formal e não se
enquadravam na hipótese permissiva de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, prevista
no inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

Em vista disso, a Justiça Federal do Maranhão
determinou que os réus realizem o pagamento de
multa civil e sejam privados de qualquer função
pública que eventualmente estejam exercendo.

Além disso, terão os direitos políticos suspensos pelo
prazo de três anos e estão proibidos de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios, incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo
mesmo prazo.

Número do processo: 0058083-45.2013.4.01.3700 - 5°
Vara - São Luís (Assessoria de Comunicação / MPF-
MA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/338/202
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SÃO LUÍS - MPMA recomenda ao
Município interdição da Unidade de
Educação Básica Carlos Macieira
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Por: Isisnaldo Lopes

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Educação, emitiu, na última segunda-feira, 2, uma
Recomendação para que a Secretaria Municipal de
Educação (Semed) de São Luís interdite a Unidade de
Educação Básica Carlos Macieira, localizada no Bairro
de Fátima, não iniciando as aulas presenciais no dia
16 de agosto, conforme está previsto.

O documento orienta que a Semed transfira a escola
para outro imóvel mais adequado, ventilado e com
mais espaço para os alunos, onde seja possível a
implementação dos protocolos sanitários de prevenção
contra a Covid-19.

Para o promotor de justiça Lindonjonsom Gonçalves
de Sousa, titular 2ª Promotoria de Justiça da
Educação, a medida é necessária porque o
funcionamento da escola nas atuais condições pode
"constituir risco à saúde de toda a comunidade escolar
e violação do direito à educação".

Segundo o membro do Ministério Público, enquanto
não for efetivada a interdição da unidade educacional
e a sua instalação em local adequado, os alunos
deverão permanecer em ensino remoto.

A Recomendação foi enviada para o secretário
municipal de Educação, Marco Moura.

INSPEÇÃO

Em inspeção realizada na UEB Carlos Macieira, no dia
26 de julho de 2021, o promotor de justiça e a equipe
da 2ª Promotoria de Justiça da Educação constataram
vários problemas. "As salas de aula são pequenas e
sem ventilação natural, sem janelas, os corredores são
estrei tos, sem condições de passagem para
cadeirantes, os banheiros são pequenos e não
adaptados, não há área externa, e a interna é
inadequada para a realização de atividades. Por fim, a
entrada da escola é inapropriada para uma recepção
acolhedora às crianças e seus familiares", diz o
relatório da vistoria.

Também foi verificado que a escola não está
obedecendo a nenhum dos itens do protocolo de
segurança sanitária elaborado pela Semed para
reinício das atividades escolares. De acordo com o
relatório da Promotoria, "é impossível implementar, no
espaço vistoriado, os protocolos de prevenção à
disseminação da Covid-19, como distanciamento entre
alunos e entre eles e os professores, bem como não
foram observados recipientes de gel alcoólico na
escola, entre outras medidas que deveriam ter sido
adotadas, tendo em vista o retorno às atividades
presenciais, que se aproxima".

Na Recomendação da 2ª Promotoria de Justiça da
Educação ainda foi solicitado que a Semed faça o
encaminhamento da cópia do processo administrativo
que resultou no aluguel do imóvel onde hoje funciona
a UEB Carlos Macieira, em reiteração a um expediente
encaminhado anteriormente.

Redação: José Luís Diniz (CCOM-MPMA)

Site: http://inoticiama.com/noticias/12137/SAO-LUIS---
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JUSTIÇA FEDERAL CONDENA EX-
PREFEITO E EX-SECRETÁRIA DE

ANAPURUS POR DESVIAREM R$ 900
MIL DA EDUCAÇÃO
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Leandro de Sá

Menu

Segundo a ação do MPF, os réus efetuaram diversos
pagamentos a pessoas físicas e jurídicas com
recursos do Fundeb, sem que houvesse prévio
procedimento licitatório ou procedimentos de dispensa
de licitação.

Após ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal (MPF), a Justiça Federal no
Maranhão condenou o ex-prefeito de Anapurus (MA),
João Carlos Alves Monteles e a ex-secretária de
Educação do município, Rosemary Marques Monteles,
por ato de improbidade administrativa. Pela decisão,
com base nas irregularidades no exercício financeiro
de 2008, foram desviados, aproximadamente, R$ 900
mil do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb).

Segundo a ação do MPF, os réus efetuaram diversos
pagamentos a pessoas físicas e jurídicas com
recursos do Fundeb, sem que houvesse prévio
procedimento licitatório ou procedimentos de dispensa
de licitação, pagamentos esses relacionados a
despesas com serviços de carteiras escolares,
transporte escolar, compra de materiais de construção
e materiais escolares.

De acordo com as provas apresentadas, eles também
teriam contratado diretamente 120 agentes públicos
vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Tais
contratações, porém, foram realizadas sem concurso
público ou qualquer procedimento formal e não se
enquadravam na hipótese permissiva de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, prevista
no inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

Em vista disso, a Justiça Federal do Maranhão
determinou que os réus realizem o pagamento de
multa civil e sejam privados de qualquer função

pública que eventualmente estejam exercendo. Além
disso, terão os direitos políticos suspensos pelo prazo
de três anos e estão proibidos de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo mesmo
prazo.

Número do processo: 0058083-45.2013.4.01.3700 - 5°
Vara - São Luís, sentença de 26 de junho 2021

Íntegra da decisão judicial
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Mãe confessa que matou e jogou filho em rio
e bombeiros buscam corpo; entenda o caso
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Por Priscila Petrus -

A mãe do menino chegou a tentar registrar o
desaparecimento da criança em uma delegacia na
quinta-feira (29), mas causou suspeita ao contar que o
filho estava desaparecido há dois dias.

"Ela alegou que viu no Google que tinha que esperar
48 horas e foi se contradizendo", afirmou o delegado
Antônio Carlos Ractz Júnior, responsável pelo caso. "A
Brigada Militar a acompanhou até em casa, ela não
aceitou que a polícia entrasse, o que causou
desconfiança. Foram fatos que começaram a levantar
suspeitas", explicou o delegado.

Logo após o depoimento inicial, Yasmin Vaz acabou
confessando que dopou o filho e jogou o corpo dele no
rio Tramandaí. Ela ainda afirmou que agredia Miguel e
tinha uma relação difícil com o menino. O crime teria
ocorrido na madrugada de quinta-feira (29).

Ainda segundo a polícia, a mãe do garoto disse ter
dado antidepressivo para a criança - um medicamento
que era usado pela companheira dela, uma mulher de
23 anos.

Antônio Carlos relata que o menino sofria castigos
diários, dormia dentro de um guarda-roupas, e às
vezes até amarrado. Ele sofria tortura psicológica e
física. À imprensa local, o delegado afirmou que o
menino de sete anos estava matriculado em uma
escola, mas devido à pandemia da Covid-19 , não
tinha contato com colegas ou professores.

A criança teria sido levada até o rio em uma mala de
lona com rodinhas, de onde foi retirado e colocado na
água. A mochila foi apreendida na casa onde a família
vivia há cerca de dois meses. Uma perícia foi realizada
no endereço na sexta-feira (30) pelo IGP-RS (Instituto
Geral de Perícias do Rio Grande do Sul). Vizinhos e
familiares foram ouvidos para apurar como era a
relação da família.

Yasmin Vaz deve ser indiciada por ocultação de
cadáver e homicídio qualificado, com agravante de ter
sido cometido contra um descendente, que era menor
de 14 anos e não teve condições de se defender.

O advogado da mulher, Bruno Vasconcelos, disse que
a defesa não irá se manifestar a respeito dos fatos.

"O inquérito ainda está em andamento, tem questões
para serem apuradas, dil igências para serem
realizadas, então, até que se concluam algumas
coisas, a defesa só irá se manifestar nos autos do
processo", afirmou ele.

Em vídeo divulgado pela Polícia Civil, a madrasta de
Miguel, de sete anos, faz ameaças à criança: "Se a tua
mãe chegar e tu te mijar eu te desmonto a pau".
Segundo investigações, o menino era mantido
amarrado dentro de um guarda-roupa.

"Por que quando a tua mãe está aqui tu se joga? E dá
com a tua cara no armário sendo que comigo agora eu
abri e tu botou o teu pé direito pra sentar?", questiona
a madrasta no vídeo.

"É porque com ela eu acho que daí ela me ajuda. Com
ela eu tento me aparecer de todos os jeitos pra ela
dizer: "não, vou deixar ele solto, porque olha, ele não
consegue segurar o xixi e ele preso ele não consegue
ir no banheiro sozinho, ele precisa avisar e ele não tá
avisando, então eu vou deixar ele solto'", responde o
menino.

"Eu vou te cuidar. Se a tua mãe chegar e tu te mijar eu
te desmonto a pau. Eu te desmonto, eu te desmonto,
eu te desmonto e tu vai sair todo quebrado, se tu se
mijar eu pego o teu mijo e esfrego na tua cara. Tu tá
entendendo? E vai ser bem tranquilo pra mim", afirma
ela.

Site: https://priscilapetrus.com.br/mae-confessa-que-
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MPMA recomenda ao Município interdição
da UEB Carlos Macieira
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A 2ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Educação, do Ministério Público do Maranhão, emitiu
uma Recomendação para que a Secretaria Municipal
de Educação (Semed) de São Luís interdite a Unidade
de Educação Básica Carlos Macieira, localizada no
Bairro de Fátima, não iniciando as aulas presenciais
no dia 16 de agosto, conforme está previsto.

O documento orienta que a Semed transfira a escola
para outro imóvel mais adequado, ventilado e com
mais espaço para os alunos, onde seja possível a
implementação dos protocolos sanitários de prevenção
contra a Covid-19.

Para o promotor de justiça Lindonjonsom Gonçalves
de Sousa, titular 2ª Promotoria de Justiça da
Educação, a medida é necessária porque o
funcionamento da escola nas atuais condições pode
"constituir risco à saúde de toda a comunidade escolar
e violação do direito à educação".

Segundo o membro do Ministério Público, enquanto
não for efetivada a interdição da unidade educacional
e a sua instalação em local adequado, os alunos
deverão permanecer  em ens ino remoto .  A
Recomendação foi enviada para o secretário municipal
de Educação, Marco Moura.

INSPEÇÃO Em inspeção realizada na UEB Carlos
Macieira, no dia 26 de julho de 2021, o promotor de
justiça e a equipe da 2ª Promotoria de Justiça da
Educação constataram vários problemas. "As salas de
aula são pequenas e sem ventilação natural, sem
janelas, os corredores são estreitos, sem condições de
passagem para cadeirantes, os banheiros são
pequenos e não adaptados, não há área externa, e a
interna é inadequada para a realização de atividades.
Por fim, a entrada da escola é inapropriada para uma
recepção acolhedora às crianças e seus familiares",
diz o relatório da vistoria.

Também foi verificado que a escola não está
obedecendo a nenhum dos itens do protocolo de
segurança sanitária elaborado pela Semed para
reinício das atividades escolares. De acordo com o
relatório da Promotoria, "é impossível implementar, no
espaço vistoriado, os protocolos de prevenção à
disseminação da Covid-19, como distanciamento entre
alunos e entre eles e os professores, bem como não
foram observados recipientes de gel alcoólico na

escola, entre outras medidas que deveriam ter sido
adotadas, tendo em vista o retorno às atividades
presenciais, que se aproxima".

Na Recomendação da 2ª Promotoria de Justiça da
Educação ainda foi solicitado que a Semed faça o
encaminhamento da cópia do processo administrativo
que resultou no aluguel do imóvel onde hoje funciona
a UEB Carlos Macieira, em reiteração a um expediente
encaminhado anteriormente.
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Campanha busca conscientizar vítimas de
violência sobre direitos
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Para conscientizar as vítimas de violência sobre seus
direitos e orientar sobre quais órgãos podem recorrer,
o Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de
Apoio Criminal (GNCCRIM), lançou a campanha
Justiça Começa Pela Vítima. O GNCCRIM é um órgão
vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da
União (CNPG).

As peças da campanha estão sendo divulgadas nas
redes sociais dos ministérios públicos dos estados.

Elas foram criadas pelo órgão do Piauí (MPPI) e
aprovadas para uso nacional pelos demais MPs em
todas as unidades da federação.

Com linguagem simples e inclusiva, o material explica,
por exemplo, a diferença entre o Ministério Público, o
Poder Judiciário e a Polícia Judiciária. Outro destaque
é a def inição dos seis direi tos das ví t imas:
ressarcimento, informação, tratamento digno, apoio
jurídico, ser ouvida e ter acesso aos serviços de apoio.

Segundo a procuradora-geral de Justiça do Amapá,
Ivana Cei, que é presidente do CNPG, a discussão do
tema em todo o país pretende fazer com que mais
pessoas busquem seus direitos.

"É necessário 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".

A presidente do GNCCRIM, Fabiana Costa,
procuradora-geral de Justiça do DF, destaca que a
campanha visa empoderar as vítimas 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 os estados
com o intuito de promover o conhecimento necessário
à concretização de direitos e à promoção da Justiça".

Para ampliar os debates da campanha, o Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) promove
o I Seminário Internacional sobre Direitos das Vítimas.
O evento começa hoje (3) e vai até quarta-feira (5),
sempre pela manhã. Serão apresentados o papel do
MP na promoção e garantia dos direitos das vítimas,
como as diretrizes internacionais e regionais,
experiências de direito comparado, análise da
legislação nacional e boas práticas.

A programação está disponível na página do MPRJ. O
evento será transmitido pelo YouTube do Instituto de
Educação Roberto Bernardes Barroso.
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Vítima de tortura busca junto às autoridades
punição para policiais militares de Anajatuba
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Marco Aurélio esteve em São Luís nessa segunda-
feira, onde se dirigiu à OAB-MA, ao Comando Geral da
Polícia Militar e à Corregedoria da Polícia Militar

"Eles tentaram me asf ixiar com uma sacola,
quebraram a minha motocicleta e me chamavam de
'bandido', enquanto me batiam", relatou o motorista

Três dias depois de ter sido espancado e preso, o
motorista Marco Aurélio de Paula Pereira, de 32 anos,
buscou junto às autoridades, durante vinda a São Luís,
punição contra os policiais militares Amarildo Estrela
Paixão Júnior, de 27 anos; Samuel Alves de Sousa,
30; e Leandro Silva Pereira, 35. Os três militares estão
sendo investigados pela Polícia Civil por serem
suspeitos de torturarem Marco Aurélio, crime ocorrido
na última sextafeira (30), no município de Anajatuba.
Nessa segunda-feira (2), a vítima esteve na Ordem
dos Advogados do Maranhão (OAB), seccional
Maranhão; no Comando Geral da Polícia Militar, na
Corregedoria da Polícia Militar, e pretendia ir à
Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-
MA).

Na OAB-MA, Marco Aurélio, acompanhado por seu
irmão Edvan de Paula, que é policial civil, foi atendido
na secretaria das Comissões, encarregada de agendar
dia e horário da reunião da vítima com a presidente da
Comissão dos Direitos Humanos da OAB-MA, Marina
Lima.

"A reunião acontecerá ainda nesta semana",
garantiram, na presença da equipe de reportagem do
Jornal Pequeno, na secretaria das Comissões, a
Marco Aurélio.

Por ligação telefônica, Marina Lima disse ao JP que a
Comissão dos Direitos Humanos atua no sentido de
cobrar das autoridades a investigação do suposto ato
de tortura. "Caso seja comprovado o crime, mediante
violação dos direitos humanos, nós da OAB vamos
cobrar resolutividade. Com as provas de que Marco
Aurélio sofreu tortura, agiremos no sentido de que os
suspeitos, no caso Amarildo, Samuel e Leandro, sejam
punidos", destacou Marina Lima.

Após ter ido à OAB, Marco Aurélio procurou o
Comando o Geral da Polícia Militar, localizado no
bairro do Calhau, onde foi orientado a entrar com
denúncia na Corregedoria da Polícia Militar, órgão que

atua para corrigir as más ações policiais. Ainda ontem,
a vítima informou que procuraria também a SSP-MA.

Na Corregedoria da Polícia Militar, Marco Aurélio
protocolou uma cartarequerimento, na qual solicita a
adoção de medidas contra o crime de tortura por ele
sofrido, e, também, providências a respeito de áudios
que  c i rcu la r iam no  WhatsApp,  p roduz idos
supostamente pelos policiais militares investigados.

Em um áudio,  Marco Aurél io é acusado de
envolvimento com o tráfico de drogas. Em outro áudio,
a vítima é chamada de "ladrão", "mala" e "traficante",
sendo que não haveria antecedentes criminais contra
o motorista, e nenhuma prova das acusações feitas
pelos militares.

Além da cartarequerimento, Marco Aurélio entregou na
Corregedoria da Polícia Militar, os áudios difamatórios,
fotos de agressões no corpo da vítima, o boletim de
ocorrência (BO) feito pelo motorista na Delegacia de
Polícia Civil de Itapecuru- Mirim, o documento de
encaminhamento para o exame de corpo delito no
Instituto Médico Legal (IML), e um BO de outra vítima
de tortura, caso este que ocorreu em junho, e teria
sido cometido pelos mesmos três policiais militares.

Após receber o termo de depoimento de Marco
Aurélio, a Corregedoria da Polícia Militar deve intimar
os policiais para que estes deem suas versões sobre o
caso. Depois, juntadas as provas produzidas por
ambos os lados, o órgão tomará decisão sobre o
ocorrido.

SESSÃO DE TORTURA A suposta sessão de
espancamento contra Marco Aurélio ocorreu na última
sexta-feira, por volta das 10h50, no Campinho, um
lugar de Anajatuba que fica no fim da Rua do Fio. O
motorista estava em sua motocicleta Honda Bis, de cor
vermelha. Ao descer do veículo, e, no exato momento
em que iria abrir o bagageiro da motocicleta para tirar
uma sacola na qual armazenaria o esterco de gado
que juntaria do Campinho, a vítima foi abordada pelos
policiais militares Amarildo Estrela, Samuel Alves, e
Leandro Silva Pereira.

"Quebraram uma peça da minha Bis, na tentativa de
abr i r  o bagageiro da minha moto,  mas não
conseguiram. Eles disseram que iriam pegar a sacola
para me asfixiar, caso conseguissem abrir o
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bagageiro", lembrou Marco Aurélio. O motorista foi
jogado ao chão, de bruços na terra com esterco de
gado, algemado, e levou chutes e pauladas.

A vítima afirmou que 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
motorista, os policiais quebraram vários pedaços de
madeira batendo na sola dos seus pés.

"Eu estava algemado, quando o policial militar Leandro
Silva Pereira disse para mim que se o tenente
Amarildo Estrela não estivesse com eles, Pereira iria
me matar. Quando falei que eu tinha um irmão policial
civil, riram de mim, disseram que na minha família
talvez eu fosse o único ladrão", declarou Marco
Aurélio.

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 fo i  l iberada.  "Os pol ic ia is  mi l i tares
apreenderam meu telefone celular. Já preso, o agente
penitenciário me entregou um celular para que
pudesse telefonar para minha esposa, avisando sobre
o ocorrido. Foi minha mãe quem levou meu almoço à
delegacia", destacou Marco Aurélio.

Os policiais queriam que Marco Aurélio confessasse
seu envolvimento e a participação de outras três
pessoas, com o tráfico de drogas em Anajatuba.

A vítima não foi encontrada com entorpecentes, e
alegou que não tem envolvimento com o comércio de
substâncias alucinógenas ilícitas.

"Os policiais abordaram meu irmão de forma
agressiva, espancando-o, enquanto o interrogava
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", destacou o irmão do motorista, o policial
civil Edvan de Paula.

FATO NÃO SERIA ISOLADO De acordo com Marco
Aurélio e seu irmão Edvan de Paula, os policiais
militares Amarildo, Samuel e Leandro seriam naturais
de São Luís, e estariam há pouco tempo no 28º
Batalhão da Polícia Militar (28º BPM), sediado em
Itapecuru-Mirim, mas com atuação em Anajatuba.

Outra possível vítima de tortura dos policiais militares
Amarildo, Samuel e Leandro, um homem de 37 anos,
procurou Marco Aurélio e entregou a ele um BO
registrado no dia 6 de julho de 2021, na Delegacia de
Polícia de Anajatuba.

No BO, a vítima relatou que no dia 30 de junho deste
ano, por volta das 23h, foi agredido fisicamente por
policiais militares novatos em Anajatuba, e que teriam
sido transferidos recentemente para aquela cidade.
Ainda no boletim de ocorrência, a vítima contou que
não soube o motivo da agressão, que simplesmente
foi abordada e agredida.

VÍTIMA É SUBMETIDA A EXAME DE CORPO
DELITO 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. Na delegacia de Itapecuru-Mirim,
Renilton Ferreira abriu o processo de investigação
contra os três militares, em razão do possível crime de
tortura.

A vítima, inclusive, foi liberada pelo delegado e
encaminhada ao Hospital Municipal de Anajatuba,
onde fez o exame de corpo delito. Segundo Marco
Aurélio, o resultado do exame deve ficar pronto em
dez dias.

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.
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Pai e madrasta são presos suspeitos de maus-
tratos após morte cerebral de menina de

cinco anos
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Nesse domingo (1º), um casal foi preso suspeito de
maus-tratos a uma criança de apenas cinco anos, que
teve morte cerebral.

Erivaldo Campelo Marinho e Patrícia Almeida da Silva
são, respectivamente, pai e madrasta da vítima.

A menina, identificada como Hellyne Helloa Bogéa
Marinho, foi levada em estado grave ao Hospital
Clementino Moura, o Socorrão 2, pela madrasta,
depois de supostamente ter caído de uma rede e de
uma janela do imóvel no qual morava, no Residencial
Albino Soeiro.

Na unidade hospitalar, o médico suspeitou do relato ao
ver que o corpo da menina estava cheio de
hematomas, incluindo sinais claros de tortura, e
acionou a Polícia Militar. Hellyne ainda chegou a ser
encaminhada ao Hospital Djalma Marques, o Socorrão
I, onde já chegou com morte cerebral.

"A versão do pai é que estava ausente no momento
que a criança teria desmaiado. A madrasta, por sua
vez, disse que a criança estava em uma rede e caiu, e
para prestar socorro ela a colocou na janela, porque
seria mais rápido de pegá-la e sair; mas, antes de dar
a volta, a menina teria sofrido outra queda. Ocorre que
as  lesões  apresen tadas  pe la  v í t ima e ram
incompatíveis com a versão dada. Ela tem múltiplas
lesões, inclusive queimaduras", explicou o delegado
Carlos Alberto Damasceno, da Seccional Norte, que
acompanhou o caso.

A madrasta foi presa ainda no hospital e o pai, na Vila
Vitória, na região do bairro Cruzeiro de Santa Bárbara.
Ambos foram conduzidos à Casa da Mulher Brasileira,
no Jaracati, e autuados pelo crime de maus-tratos
qualificado por lesão grave.

Depois dos procedimentos de praxe, eles foram
levados ao presídio, onde permanecerão à disposição
da Justiça.

Até a noite de ontem, conforme a Secretaria Municipal
de Saúde (Semus), a menina seguia internada no
Socorrão 1; tinha sido avaliada pelo neurocirurgião e
atestada com morte encefálica.

E que um novo boletim deve ser divulgado na manhã
desta terçafeira (3).

MAIS CRIANÇAS COM SINAIS DE AGRESSÃO
Segundo a delegada Kelly Haraguchi, da Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA),
responsável pela investigação do caso, os dois não
confessaram agressões à criança.

Uma menina de três e um menino de quatro anos, que
estavam no imóvel e são filhos de Patrícia, foram
entregues a uma tia do pai biológico. De acordo com o
conselheiro tutelar do São Raimundo, Jefferson
Souza, os irmãos estavam com várias cicatrizes e
ferimentos pelo corpo.

5


	CLIPPING
	3 de agostode 2021

