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Nota 10
O Ministério Público do Maranhão atendeu a todos
os critérios estabelecidos no Manual do Portal da
Transparência, de acordo com a análise técnica da
Comissão de Controle Administrativo e Financeiro
(CCAF).
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Embate entre Yglésio e Cláudio Guimarães
pode abrir crise institucional no MA (Política
| Crise)
Ronaldo Rocha da editoria de Política

SÃO LUÍS - O deputado estadual Yglésio Moyses
(PROS) e o promotor de Justiça Cláudio Guimarães
protagonizaram nova polêmica no último fim de
semana.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/16/emb
ate-entre-yglesio-e-claudio-guimaraes-pode-abrir-criseinstitucional-no-ma/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público tenta arquivar sem
investigar caso de fura-fila da vacina por
Flávio Dino (Política)
Yuri Almeida

O Ministério Público do Maranhão tem insistido na
tentativa de arquivamento de um caso de fura-fila na
vacinação contra o novo coronavírus envolvendo o
governador Flávio Dino (PSB), mesmo sem realizar
qualquer investigação a respeito.
Como mostrou o ATUAL7 em junho , Dino recebeu a
primeira dose do imunizante diretamente nas
dependências do Palácio dos Leões, sem precisar se
deslocar a algum dos postos de vacinação da rede
pública de São Luís nem enfrentar fila. Questionado a
respeito do privilégio que não possui, o governador
não retornou o contato.
Apesar de admitirem que o imunizante foi aplicado por
conta da idade do governador, 53, ter alcançado a
elencada no Plano Municipal de Vacinação, a
Ouvidoria e a Assessoria Especial de Investigação,
órgãos auxiliares da PGJ (Procuradoria-Geral de
Justiça), ignoraram o próprio fato e concluíram que
não há indício de crime.
Sequer também foram apurados quais os lote e tipo do
imunizante aplicado no governador maranhense,
informações essenciais para se descobrir o destino do
restante da dose do frasco da vacina contra Covid,
que deve ser aplicada imediatamente após aberto o
recipiente, sob risco do imunizante estragar.
Neste sentido, deixaram de ser apuradas evidências
de que outras pessoas além de Flávio Dino possam
também ter se vacinado de maneira ilegal.
O caso se arrasta no Ministério Público há dois
meses, e as manifestações do órgão que tem como
função principal zelar pela boa aplicação da lei
ocorreram apenas em razão da insistência deste
signatário no assunto. A decisão sobre a abertura ou
não de investigação contra Dino está agora sob
responsabilidade do Conselho Superior do Ministério
Público, que vai analisar recurso apresentado no
início deste mês.
Para o caso ter se registrado como notícia de fato,
apuração que por regra consiste no levantamento de

informações iniciais sobre o ocorrido e que pode levar
a desdobramentos nas áreas criminal e administrativa,
este signatário precisou se insurgir contra a primeira
tentativa de arquivamento de plano do caso, feita pela
ouvidora Maria Luiza Ribeiro Martins. O que começou
com o exercício constitucional de solicitação de
posicionamento ao MP do Maranhão sobre o caso
precisou ser transformado em representação para que
o órgão pudesse finalmente se posicionar.
Na manifestação, porém, a chefe da Ouvidoria alegou
que "após análise, não foi identificada qualquer
irregularidade, haja vista que o Governador do Estado
do Maranhão, Flávio Dino, obedeceu, alcançando sua
faixa etária, o calendário de vacinação contra a
Covid-19."
Como houve insurgência ao arquivamento, os autos
foram encaminhados ao procurador-geral de Justiça
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, no final de julho. Pela
PGJ, o promotor da Assessoria Especial Danilo José
de Castro Ferreira, em parecer de quatro páginas
acolhido pela subprocuradora-geral de Justiça para
Assuntos Jurídicos, Lize de Maria Brandão de Sá
Costa, repetiu a alegação infundada de que Dino "não
desobedeceu a ordem de vacinação" por haver
recebido a primeira dose do imunizante "apenas
quando sua idade estava elencada pelo Plano
Municipal".
Ao CSMP, foi ressaltado que, se essa argumentação
usada para livrar Flávio Dino de eventual investigação
sobre a furada de fila pudesse ser levada em conta,
então qualquer cidadão poderia, pelo simples fato de
ter chegado a sua faixa etária no calendário de
vacinação, também se apropriar da vacina contra a
Covid-19 para receber o imunizante.
"Pode alguém dos profissionais de saúde que
participam da vacinação, em chegando a faixa etária
de vacinação deles próprios ou de algum de seus
parentes, amigos e até inimigos, se apropriar de algum
frasco para consumo próprio e de outros, pelo simples
fato de já terem alcançado a idade de se vacinarem?
Logicamente, e legalmente, frisa-se, que não. Todos
devem enfrentar a fila", enfatiza trecho do recurso.
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Além disso, embora o Ministério Público possua
competência para promover investigações por
autoridade própria, isto é, sem precisar ser provocado,
entre os motivos apontados para arquivar o caso sem
qualquer investigação, o braço direito de Eduardo
Nicolau alegou que a finalidade inicial deste signatário
foi apenas "conhecer as intenções do Ministério
Público do Maranhão em instauração ou não de
investigação" contra Flávio Dino acerca da vacinação
sem enfrentamento de fila.
"Embora a Carta Magna de 1988 estabeleça, em seu
art. 129, que ao Ministério Público cabe, como
função institucional, a promoção de ação penal pública
e instauração de inquérito civil e ação civil pública
para proteger patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,
em momento algum consignou a necessidade do
Parquet em expor suas intenções ou desígnios em
investigar quem quer que seja da sociedade.
Igualmente, não dispõem a Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público (Lei nº 8.625/93) e a Lei Orgânica
do Ministério Público do Maranhão (Lei
Complementar nº 13/91) acerca da obrigatoriedade
desse órgão essencial à justiça em relatar suas
pretensões a terceiros, para satisfação de interesses
pessoais", escreveu Danilo Ferreira.
"Então, em possuindo informações outras que sejam
aptas a ensejar investigação contra o Governador
Flávio Dino e querendo, que se digne o demandante a
apresentar representação nesta Procuradoria-Geral de
Justiça, para investigação sobre possíveis atos de
improbidade administrativa, ou na ProcuradoriaGeral da República, para supostos crimes,
colacionando dados concretos e elementos de prova",
completou.
Contra esse pretexto, no recurso ao CSMP há a
comprovação de que, diferentemente do defendido
pelo promotor da Assessoria Especial de Investigação
da PGJ, o próprio MP maranhense registrou o caso
como Notícia de Fato em seu sistema interno. Além
disso, foi alertado que o promotor Danilo Ferreira
deixou de cumprir com seu dever funcional ao não
intimar este noticiante para complementar as
informações para a apuração. Segundo art. 4º, inciso
III, da Resolução-CNMP nº 174/2017, utilizado como
fundamentação para a sugestão de arquivamento do
caso, somente após integralmente cumprida essa
regra é que a notícia de fato poderia ser legalmente
arquivada.
Site:
https://atual7.com/noticias/politica/2021/08/ministeriopublico-tenta-arquivar-sem-investigar-caso-de-fura-filada-vacina-por-flavio-dino/
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Homem mata a esposa com golpes de facão
em Pedreiras
Alberto Barros

Uma mulher identificada como Mariana Cristina
Ferreira Lima, de 29 anos, foi assassinada pelo próprio
marido, Nilson de Oliveira Moreira, na madrugada
desse sábado. O crime aconteceu por volta de 1h da
manhã, na rua São João, no bairro Matadouro, na
cidade de Pedreiras.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIOFCFM965C
ODMA-07.28.37-07.31.55-1629111984.mp3
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Polícia cumpre mais de 20 mandados durante
operação em São Luís
Alberto Barros

Polícia Civil do Maranhão cumpriu 27 mandados de
busca e apreensão no início da manhã desta sextafeira (13) durante uma operação que aconteceu no
bairro Maracanã, na zona rural de São Luís. A
operação da Polícia Civil, que contou com a
participação da Polícia Militar, teve como objetivo
combater o tráfico de drogas na região. Na ocasião do
cumprimento dos mandados, foi apreendido,
aproximadamente, 5 Kg de substância entorpecente
semelhante a cocaína, balança de precisão e mais
material utilizado para embalar a droga. De acordo
com os policiais envolvidos na operação, as
investigações terão continuidade com a finalidade de
identificar todas as pessoas responsáveis com a
prática do tráfico de entorpecentes na região.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIOFCFM965C
ODMA-06.34.02-06.35.17-1629107654.mp3
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RÁDIO NATIVA FM 99,5 / IMPERATRIZ / MA - NATIVA NEWS. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA e parceiros realizam força-tarefa
para fiscalizar transporte intermunicipal de
passageiros
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIONATIVAFM9
95IMPERATRIZMA-07.50.07-07.57.03-1629113033.mp3

7
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Viúva de líder comunitário em imperatriz diz
que era agredida por ele por 9 anos
José Carlos

A viúva relata que sofreu uma serie de violências e
ameaças por 9 anos pelo marido. O filho da vítima
tinha pedido ajuda a um amigo pm para que desse um
susto em Wanderley, mas os disparos o acertaram e
ele veio a óbito.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIOSINALVER
DEFMCAXIASMA-06.27.46-06.34.49-1629113662.mp3
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Polícia cumpre mais de 20 mandados durante
operação em São Luís
José Carlos

Polícia Civil do Maranhão cumpriu 27 mandados de
busca e apreensão no início da manhã desta sextafeira (13) durante uma operação que aconteceu no
bairro Maracanã, na zona rural de São Luís. A
operação da Polícia Civil, que contou com a
participação da Polícia Militar, teve como objetivo
combater o tráfico de drogas na região. Na ocasião do
cumprimento dos mandados, foi apreendido,
aproximadamente, 5 Kg de substância entorpecente
semelhante a cocaína, balança de precisão e mais
material utilizado para embalar a droga. De acordo
com os policiais envolvidos na operação, as
investigações terão continuidade com a finalidade de
identificar todas as pessoas responsáveis com a
prática do tráfico de entorpecentes na região.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIOSINALVER
DEFMCAXIASMA-06.06.47-06.10.31-1629112550.mp3
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RÁDIO NOVA FM 93.1 / SÃO LUIS / MA - NOVA MANHÃ. Seg, 16 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Deputado estadual e promotor batem boca na
praia do Olho d'água
O deputado estadual Dr Yglesio Moyses e o promotor
Cláudio Guimarães discutiram durante uma ação de
restabelecimento de acesso à praia do Olho d'agua.
Tags: Ministério Público Federal.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIONOVAFM93
1SOLUISMA-07.45.30-07.50.44-1629111792.mp3
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ESMP oferece especialização em Ciências
Criminais e Direito Anticorrupção
Rua Osvaldo Cruz, nº 1396, Centro
65020-910
São Luis - Maranhão

CEP

Terá início no mês de setembro deste ano o curso de
pós-graduação lato sensu (Especialização) em
Ciências Criminais e Direito Anticorrupção, a ser
ofertado pela Escola Superior do Ministério Público
do Maranhão (ESMP), em parceria com a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
O convênio entre as instituições será assinado na
próxima terça-feira, 17, e as inscrições serão abertas
no mesmo dia, podendo ser realizadas até o dia 25 de
agosto. As inscrições serão realizadas pelo site do
MPMA e serão oferecidas 50 vagas.

Negociada, expressando o seu grande apreço pelo
Ministério Público do Maranhão e destacando a
relevância da iniciativa.
Em 2020, o ministro Reynaldo da Fonseca participou
virtualmente do X Congresso Estadual do Ministério
Público do Maranhão, realizado em dezembro. Na
oportunidade, proferiu a palestra "O princípio
constitucional da fraternidade na jurisprudência do
STF e do STJ".
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-denoticias-gerais/11/18194

As atividades terão início em 2 de setembro e serão
realizadas de forma quinzenal, sempre às quintas e
sextas-feiras, de forma virtual. Serão 18 módulos, que
acontecerão no decorrer de nove meses.
A aula inaugural será ministrada pelo vice-reitor de
Estudos de Pós-Graduação e Ensino Próprio da
Universidade de Salamanca, na Espanha, Nicolás
Rodríguez García. Ele é o fundador do curso de
Mestrado em Bom Governo e Anticorrupção, que
recebeu menção honrosa da União Europeia
De acordo com a diretora da ESMP, Karla Adriana
Holanda Farias Vieira, o curso é importante pela
temática abordada e pela parceria com a UFMA. Além
disso, toda a matriz curricular do curso foi elaborada
na ESMP, sendo voltada para a atuação de membros
e servidores do Ministério Público Brasileiro. A
promotora de justiça também ressalta que a quase
totalidade dos professores do curso fazem parte do
Ministério Público.
CONVITE
Em visita ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta
terça-feira, 10, a diretora da ESMP, Karla Adriana
Vieira, acompanhada do diretor da Secretaria de
Planejamento e Gestão do MPMA, Carlos Henrique
Vieira, convidou o ministro Reynaldo Soares da
Fonseca para ministrar o primeiro módulo do curso.
O magistrado, que é maranhense e foi recentemente
eleito para a Academia Maranhense de Letras, aceitou
o convite para ministrar a disciplina Justiça Penal
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BLOG ALEX CARLOS / SÃO LUÍS / MA. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

APICUM-AÇU - MP pede execução de
Termo de Ajustamento de Conduta
Em razão do descumprimento de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 15 de
fevereiro de 2021, que estabelecia a nomeação de
aprovados em concurso público do Município de
Apicum-Açu, o Ministério Público do Maranhão pediu
a execução do documento, cuja penalidade é o
pagamento de multa diária de R$ 1 mil.
O pedido, assinado pelo promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, ressalta que o Poder
Executivo municipal não enviou, em até 120 dias,
conforme ficou acertado no acordo, a data das
nomeações dos candidatos aprovados. Também não
foi entregue o estudo sobre o impacto financeiro e
fiscal das contratações.
No TAC, a Prefeitura de Apicum-Açu se comprometeu
a deixar de realizar novas contratações de não
concursados até o término do processo de
nomeações. No entanto, essa cláusula foi
descumprida.
Em 16 de março, o MPMA solicitou as comprovações
do cumprimento do termo, o que também não ocorreu.
Além disso, foram realizadas, por parte da Promotoria
de Justiça, reuniões virtuais com a Prefeitura cobrando
a documentação.
Segundo o promotor de justiça, não houve interesse
do Município no cumprimento do TAC.
Site: https://alexcarlos.com.br/apicum-acu-mp-pedeexecucao-de-termo-de-ajustamento-de-conduta/
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PREFEITO DE APICUM-AÇU VAI
PAGAR MULTA POR NÃO NOMEAR
CONCURSADOS
Leandro de Sá

Menu
Após descumprir Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), firmado em 15 de fevereiro de 2021, que
estabelecia a nomeação de aprovados em concurso
público, o Município de Apicum-Açu, comandado pelo
prefeito Zequinha Ribeiro (PSC), pagará multa diária
de R$ 1 mil.
Foi o Ministério Público do Maranhão, através do
promotor de Justiça Igor Adriano Trinta Marques,
que pediu a execução do documento que penaliza a
administração municipal que não enviou, no prazo de
120 dias, de acordo com o TAC, a data das
nomeações dos candidatos aprovados. Também não
foi entregue o estudo sobre o impacto financeiro e
fiscal das contratações.
No TAC, a Prefeitura de Apicum-Açu se comprometeu
a deixar de realizar novas contratações de não
concursados até o término do processo de
nomeações. No entanto, não cumpriu.
Em 16 de março, o MPMA solicitou as comprovações
do cumprimento do termo, o que também não ocorreu.
Além disso, foram realizadas, por parte da Promotoria
de Justiça, reuniões virtuais com a Prefeitura cobrando
a documentação.
Segundo o promotor de Justiça, não houve interesse
do Município no cumprimento do TAC.
Fonte: Minard
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins

3

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Site: https://www.blogdodesa.com.br/prefeito-deapicum-acu-vai-pagar-multa-por-nao-nomearconcursados/
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RÁDIO AÇAÍ SORRISO FM 104.7 / ACAILANDIA / MA - GIRO DE NOTÍCIAS. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Município de Açailândia atende
recomendação do Ministério Público e anula
contrato com escritório de advocacia
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIOAASORRIS
OFM1047ACAILANDIAMA-09.43.12-09.46.521629119900.mp3
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RÁDIO NOVA FM 93.1 / SÃO LUIS / MA - NOVA MANHÃ. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ouvinte Antônio fala sobre a confusão
envolvendo deputado estadual e promotor na
praia do Olho d"água
Tags: Ministério Público Federal.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIONOVAFM93
1SOLUISMA-08.25.31-08.29.47-1629116419.mp3
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RÁDIO SINAL VERDE FM / CAXIAS / MA - CAFÉ ON-LINE. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Suspeita é presa com 83 comprimidos de
ecstasy e 4 frascos de anabolizantes
José Carlos

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante com 83
comprimidos da droga sintética ecstasy, quatro frascos
de anabolizantes além de R$ 281,00 reais . De acordo
com Polícia Civil, a prisão foi realizada na casa da
suspeita no bairro do Santa Cruz na noite desta sextafeira (13). Após o auto da prisão em flagrante, a
mulher foi autuada e encaminhada à Central de
Custodia em São Luís, onde segue à disposição da
justiça.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIOSINALVER
DEFMCAXIASMA-07.31.40-07.33.02-1629114742.mp3
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AGORA SANTA INÊS ONLINE / SANTA INÊS / MA. Seg, 16 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

FORAGIDO DE PEDRINHAS É
RECAPTURADO EM PINDARÉ MIRIM
O homem havia saído da Penitenciária de Pedrinhas
para passar o dia dos Pais e não retornou
Um homem considerado foragido do Sistema
Penitenciário na cidade de Pindaré-Mirim, foi
recapturado na manhã de quarta-feira (11). A ação foi
realizada por uma equipe da 7ª Delegacia Regional de
Santa Inês, no bairro Vila Mariana.
Segundo o delegado Dênis Lopes, o homem havia
sido beneficiado com a saída temporária do Dia dos
Pais, no último dia 5 de agosto, e não retornado para a
penitenciária de Pedrinhas no prazo estabelecido.
Durante o cumprimento a um mandado de busca e
apreensão na residência de sua companheira, os
agentes capturaram o foragido no momento em que
ele tentava fugir pulando o muro da residência.
A polícia também informou que o recapturado foi
encaminhado a Unidade Prisional de Santa Inês, para
posteriormente ser recambiado à São Luís, onde
deverá permanecer à disposição da 1ª Vara de
Execução Penal da Capital, onde responde por tráfico
de drogas.
Fonte: O Imparcial
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=18496
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PORTAL CN1 NEWS / CHAPADINHA / MA - NOTÍCIAS. Seg, 16 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homem mata esposa com golpes de facão no
interior do Maranhão
Portal CN1

Postagem mais antiga Página inicial
Polícia
Clique no banner
? Portal CN1 on 0 Comment
Compartilhar

Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)

A mulher identificada como Maiana Cristina Ferreira
Lima, de 29 anos, foi assassinada pelo próprio marido,
Eranilson de Oliveira Moreira, na madrugada desse
sábado (14), por volta de 01h40, na rua São João, no
bairro Matadouro, na cidade de Pedreiras, a 281 km
de São Luís.

Vereador João Leriano cobra conclusão de obras
paradas em Brejo-MA

Maiana Lima foi morta a golpes de facão dentro da
residência do casal. Vizinhos acionaram policiais
militares que, ao chegarem ao local, solicitaram
reforço de outras guarnições. O assassino estava
trancado dentro de casa, com a vítima já morta, sem
permitir a entrada dos PMs.

Petrobras sobe preço da gasolina nas refinarias a
partir desta quinta-feira

Os policiais começaram a dialogar com Eranilson, que
estava de posse de um facão e visivelmente alterado.
Os policiais militares acionaram também a Polícia
Civil, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância do
município de Pedreiras.

Aluizio Santos vistoria prédio onde funcionará
Secretaria de Segurança Pública de Chapadinha-MA

O assassino negava-se, a todo momento, entregar a
companheira aos socorristas, pois não era possível
visualizar a vítima, que estava no interior de um
quarto.
Após intensa negociação com o delegado Gilvan
Lucas e o comandante do 19º BPM, tenente-coronel
Miguel, o assassino resolveu se entregar, soltando o
facão e uma faca. O portão foi arrebentado para a
entrada da equipe de socorristas e dos policiais.
Eronilson foi contido, imobilizado e apresentado na 14ª
Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras, sem
lesões, corporais para autuação em flagrante por
crime de feminicídio.
Maiana Cristina era jogadora do Matadouro Futebol
Clube, um time de futebol feminino de Pedreiras.
Informações Blog do Gilberto Lima

Por Portal CN1 A convite dos moradores, o vereador
João Leriano (PSD) esteve no bairro São João, onde
se deparou com duas obras paralisada...

Foto: Agência Brasil A Petrobras informou nesta
quarta-feira (11) que vai aumentar o preço da gasolina
nas refinarias a partir de quinta-fei...

O local abrangerá a Guarda Civil Municipal (GCM), o
Departamento Municipal de Trânsito (DMT) e a Defesa
Civil. Quero parabenizar a p...
Subtenente da PM mata mulher e tira a própria vida no
interior do Ceará
Casal teria discutido, antes de policial atirar na
esposa/arquivo pessoal Um subtenente da Polícia
Militar matou a tiros a mulher, de 22 ano...
Delegado é encontrado morto dentro da sede da
Polícia Federal
O delegado Gastão Schefer Neto, de 48 anos, foi
encontrado morto na sede da Polícia Federal (PF) de
Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do...
Maranhão abre processos seletivos com salários de
até R$ 3 mil
Foto: Divulgação Pelo menos dez processos seletivos
foram abertos pelo Governo do Maranhão, por meio da
Secretaria de Estado de Administraçã...

Compartilhar
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Empresário é assassinado a tiros em Teresina
Um homem identificado como Antônio José Torres de
Assunção, de 54 anos, foi assassinado, no fim da
tarde dessa terça-feira (10), na rua Sena...
Crime brutal: Menina indígena de 11 anos é estuprada
e jogada de penhasco
Menina foi encontrada morta, sem roupa, em
Dourados (MS) | Foto: Adilson Domingos Uma menina
indígena, identificada como Raissa da Silva Cab...
Marcos Caldas anuncia saída do PTB e comunica
filiação ao PDT
O suplente de deputado estadual Marcos Caldas
comunicou nesta quarta-feira (11), que está deixando
o PTB e vai se filiar ao PDT, após convit...
Deputado Federal Gastão Vieira emite Nota de Pesar
pelo falecimento do Coronel José Coelho de Almeida,
de São Bernardo do Maranhão
Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster
Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/08/homemmata-esposa-com-golpes-de-facao.html
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BLOG ALEX CARLOS / SÃO LUÍS / MA. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

APICUM-AÇU - MP pede execução de
Termo de Ajustamento de Conduta
Em razão do descumprimento de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 15 de
fevereiro de 2021, que estabelecia a nomeação de
aprovados em concurso público do Município de
Apicum-Açu, o Ministério Público do Maranhão pediu
a execução do documento, cuja penalidade é o
pagamento de multa diária de R$ 1 mil.
O pedido, assinado pelo promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, ressalta que o Poder
Executivo municipal não enviou, em até 120 dias,
conforme ficou acertado no acordo, a data das
nomeações dos candidatos aprovados. Também não
foi entregue o estudo sobre o impacto financeiro e
fiscal das contratações.
No TAC, a Prefeitura de Apicum-Açu se comprometeu
a deixar de realizar novas contratações de não
concursados até o término do processo de
nomeações. No entanto, essa cláusula foi
descumprida.
Em 16 de março, o MPMA solicitou as comprovações
do cumprimento do termo, o que também não ocorreu.
Além disso, foram realizadas, por parte da Promotoria
de Justiça, reuniões virtuais com a Prefeitura cobrando
a documentação.
Segundo o promotor de justiça, não houve interesse
do Município no cumprimento do TAC.
Site: https://alexcarlos.com.br/apicum-acu-mp-pedeexecucao-de-termo-de-ajustamento-de-conduta/
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BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Juíza manda exonerar contratados
irregularmente na Educação em Rosário
O prefeito de Rosário, Calvet Filho, tem até do dia 21
de Agosto, para apresentar o resultado do
recadastramento realizado em janeiro de 2021, na
rede municipal de educação. Foi o que determinou a
Justiça atendendo pedido do Ministério Público do
Maranhão (MPMA) para garantir que aprovados em
concursos e processos seletivos sejam convocados.
Proferida pela juíza Karine Castro, a decisão atende à
Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer,
ajuizada, em 5 de agosto, pela titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Rosário, Fabíola Fernandes Faheína
Ferreira.
Também no mesmo prazo, o Município deve
apresentar relação de todos os selecionados ou
contratados irregularmente, sem prévia aprovação em
concurso público, incluindo aqueles com base em
editais de processos seletivos, comprovando
afastamento do ocupante de cargo efetivo. Devem ser
indicados cargo, órgão de lotação, razão do
afastamento e respectivo período, contrato de trabalho
eventualmente celebrado ou instrumento que
comprove ingresso no serviço público de forma
precária.

Em 10 dias, o município deve apresentar as folhas de
pagamento da educação, relativas aos meses de abril,
maio, junho e julho de 2021 e também comprovar
medidas determinadas, por meio de atos
administrativos de suspensão das contratações para o
seletivo de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
realizado em abril de 2021. Também devem ser
apresentados atos de exoneração de professores
contratados, edital de convocação dos professores
concursados no número de vagas, atos de nomeação,
posse e lotação dos servidores; procedimentos
administrativos com a relotação dos servidores que
estão na educação especial, sendo de outros
concursos; relotação de professores às suas unidades
de origem e retorno dos alunos às suas escolas de
origem.
A multa em caso de descumprimento imposta é R$ 5
mil diários. O montante deve ser utilizado para ações e
serviços nas políticas públicas de educação.
Site: https://blogdominard.com.br/2021/08/juiza-mandaexonerar-contratados-irregularmente-na-educacao-emrosario/

No prazo máximo de 30 dias, têm que ser exonerados
todos os selecionados ou contratados irregularmente
na área da educação, sem prévia aprovação em
concurso público, que não estejam substituindo
servidor ocupante de cargo efetivo afastado
temporariamente do cargo com as devidas
comprovações.
Até 7 de fevereiro de 2022, igualmente devem ser
nomeados todos os candidatos aprovados no
concurso público realizado em 2019, dentro do número
previsto de vagas, bem como os preteridos na ordem
de classificação pelos selecionados ou contratados
irregularmente e que devam ser exonerados, nas
vagas abertas.
O Município de Rosário deve, ainda, se abster de
realizar novos processos seletivos para contratação
temporária de servidores até o término do prazo de
validade do concurso (7 de fevereiro de 2022) ou
quando não houver autorização por lei, quando
ultrapassado o prazo de validade e após validade do
concurso para realização de novo concurso público
mediante justificativa legal.
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Raposa: sem transparência, Beka fica na
mira do MP
Neto Cruz

Leis que exigem transparência dos gestores públicos
já existem há alguns anos no Brasil, mas ainda não é
possível dizer que elas pegaram. Pelo menos quando
se trata de prefeituras e câmaras municipais.
Levantamento feito pelo blog do Neto Cruz mostra que
o presidente da Câmara Municipal de Raposa,
Benoniel Beka Rodrigues, não estaria se sentindo
obrigado a se adequar à lei.
De olho no descumprimento do ordenamento jurídico,
integrantes do Ministério Público vêm tentando
obrigar os municípios a mudar sua postura. Primeiro
por vias extrajudiciais, enviando, por exemplo,
recomendações ou firmando acordos. Depois, quando
isso não dá certo, entrando na justiça com ações que
podem resultar até mesmo no afastamento do cargo e
na suspensão dos direitos políticos de prefeitos e
presidentes de Câmaras Municipais.
Ao se buscar informações em site que deveria ser de
transparência, o contribuinte não consegue saber
como Beka manuseia o recurso público.
Por exemplo, na parte que deveriam ser mostrada a
Folha de Pagamento dos Funcionários da Casa de
Leis raposense, não se tem um dado sequer.
Além disso, fornecedores e demais dados - que
deveriam estar ao alcance do eleitor - estão
suprimidos, até o momento.
É uma afronta ao princípio da publicidade, que faz
parte do tripé da Administração Pública.
Rodrigues deve se adequar às normas de
transparência, caso queira dar um ar de moralidade à
sua gestão, frente ao Legislativo de Raposa.
Site: https://netocruz.blog.br/2021/08/16/raposa-semtransparencia-beka-fica-na-mira-do-mp/
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BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

ROSÁRIO - Deferida solicitação do MPMA
para garantir convocação de aprovados em
concurso
Walkir Marinho

Decisão é resultado de ACP ajuizada pela 1ª
Promotoria de Justiça da comarca no início de agosto
A pedido do Ministério Público do Maranhão
(MPMA), a Justiça determinou, em 11 de agosto, que
o Município de Rosário apresente, em, no máximo,
dez dias, o resultado do recadastramento realizado em
janeiro de 2021, na rede municipal de educação. O
objetivo é garantir a convocação de aprovados em
concursos e processos seletivos realizados
anteriormente pelo Município.
Proferida pela juíza Karine Castro, a decisão atende à
Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer,
ajuizada, em 5 de agosto, pela titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Rosário, Fabíola Fernandes Faheína
Ferreira.
DETERMINAÇÕES
Também no mesmo prazo, o Município deve
apresentar relação de todos os selecionados ou
contratados irregularmente, sem prévia aprovação em
concurso público, incluindo aqueles com base em
editais de processos seletivos, comprovando
afastamento do ocupante de cargo efetivo. Devem ser
indicados cargo, órgão de lotação, razão do
afastamento e respectivo período, contrato de trabalho
eventualmente celebrado ou instrumento que
comprove ingresso no serviço público de forma
precária.
No prazo máximo de 30 dias, têm que ser exonerados
todos os selecionados ou contratados irregularmente
na área da educação, sem prévia aprovação em
concurso público, que não estejam substituindo
servidor ocupante de cargo efetivo afastado
temporariamente do cargo com as devidas
comprovações.

irregularmente e que devam ser exonerados, nas
vagas abertas.
O Município de Rosário deve, ainda, se abster de
realizar novos processos seletivos para contratação
temporária de servidores até o término do prazo de
validade do concurso (7 de fevereiro de 2022) ou
quando não houver autorização por lei, quando
ultrapassado o prazo de validade e após validade do
concurso para realização de novo concurso público
mediante justificativa legal.
FOLHAS DE PAGAMENTO
Em 10 dias, devem ser apresentadas as folhas de
pagamento da educação, relativas aos meses de abril,
maio, junho e julho de 2021. No mesmo prazo, o
Município deve comprovar medidas determinadas, por
meio de atos administrativos de suspensão das
contratações para o seletivo de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), realizado em abril de 2021. Também
devem ser apresentados atos de exoneração de
professores contratados, edital de convocação dos
professores concursados no número de vagas, atos de
nomeação, posse e lotação dos servidores;
procedimentos administrativos com a relotação dos
servidores que estão na educação especial, sendo de
outros concursos; relotação de professores às suas
unidades de origem e retorno dos alunos às suas
escolas de origem.
A multa em caso de descumprimento imposta é R$ 5
mil diários. O montante deve ser utilizado para ações e
serviços nas políticas públicas de educação. (CCOMMPMA)
Site: https://horaextra.slz.br/2021/08/16/rosario-deferidasolicitacao-do-mpma-para-garantir-convocacao-deaprovados-em-concurso/

Até 7 de fevereiro de 2022, igualmente devem ser
nomeados todos os candidatos aprovados no
concurso público realizado em 2019, dentro do número
previsto de vagas, bem como os preteridos na ordem
de classificação pelos selecionados ou contratados
4

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP garante convocação de aprovados em
concurso no município de Rosário
Blog do Neto Weba

A pedido do Ministério Público do Maranhão
(MPMA), a Justiça determinou, em 11 de agosto, que
o Município de Rosário apresente, em, no máximo,
dez dias, o resultado do recadastramento realizado em
janeiro de 2021, na rede municipal de educação. O
objetivo é garantir a convocação de aprovados em
concursos e processos seletivos realizados
anteriormente pelo Município.
Proferida pela juíza Karine Castro, a decisão atende à
Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer,
ajuizada, em 5 de agosto, pela titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Rosário, Fabíola Fernandes Faheína
Ferreira.
DETERMINAÇÕES
Também no mesmo prazo, o Município deve
apresentar relação de todos os selecionados ou
contratados irregularmente, sem prévia aprovação em
concurso público, incluindo aqueles com base em
editais de processos seletivos, comprovando
afastamento do ocupante de cargo efetivo. Devem ser
indicados cargo, órgão de lotação, razão do
afastamento e respectivo período, contrato de trabalho
eventualmente celebrado ou instrumento que
comprove ingresso no serviço público de forma
precária.

validade do concurso (7 de fevereiro de 2022) ou
quando não houver autorização por lei, quando
ultrapassado o prazo de validade e após validade do
concurso para realização de novo concurso público
mediante justificativa legal.
FOLHAS DE PAGAMENTO
Em 10 dias, devem ser apresentadas as folhas de
pagamento da educação, relativas aos meses de abril,
maio, junho e julho de 2021. No mesmo prazo, o
Município deve comprovar medidas determinadas, por
meio de atos administrativos de suspensão das
contratações para o seletivo de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), realizado em abril de 2021. Também
devem ser apresentados atos de exoneração de
professores contratados, edital de convocação dos
professores concursados no número de vagas, atos de
nomeação, posse e lotação dos servidores;
procedimentos administrativos com a relotação dos
servidores que estão na educação especial, sendo de
outros concursos; relotação de professores às suas
unidades de origem e retorno dos alunos às suas
escolas de origem.
A multa em caso de descumprimento imposta é R$ 5
mil diários. O montante deve ser utilizado para ações e
serviços nas políticas públicas de educação.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/08/mp-garanteconvocacao-de-aprovados-em.html

No prazo máximo de 30 dias, têm que ser exonerados
todos os selecionados ou contratados irregularmente
na área da educação, sem prévia aprovação em
concurso público, que não estejam substituindo
servidor ocupante de cargo efetivo afastado
temporariamente do cargo com as devidas
comprovações.
Até 7 de fevereiro de 2022, igualmente devem ser
nomeados todos os candidatos aprovados no
concurso público realizado em 2019, dentro do número
previsto de vagas, bem como os preteridos na ordem
de classificação pelos selecionados ou contratados
irregularmente e que devam ser exonerados, nas
vagas abertas.
O Município de Rosário deve, ainda, se abster de
realizar novos processos seletivos para contratação
temporária de servidores até o término do prazo de
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Município de Açailândia atende
recomendação do Ministério Público e anula
contrato com escritório de advocacia
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/16/RDIOAASORRIS
OFM1047ACAILANDIAMA-09.43.12-09.46.521629119900.mp3
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AGORA SANTA INÊS ONLINE / SANTA INÊS / MA. Seg, 16 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

FORAGIDO DE PEDRINHAS É
RECAPTURADO EM PINDARÉ MIRIM
O homem havia saído da Penitenciária de Pedrinhas
para passar o dia dos Pais e não retornou
Um homem considerado foragido do Sistema
Penitenciário na cidade de Pindaré-Mirim, foi
recapturado na manhã de quarta-feira (11). A ação foi
realizada por uma equipe da 7ª Delegacia Regional de
Santa Inês, no bairro Vila Mariana.
Segundo o delegado Dênis Lopes, o homem havia
sido beneficiado com a saída temporária do Dia dos
Pais, no último dia 5 de agosto, e não retornado para a
penitenciária de Pedrinhas no prazo estabelecido.
Durante o cumprimento a um mandado de busca e
apreensão na residência de sua companheira, os
agentes capturaram o foragido no momento em que
ele tentava fugir pulando o muro da residência.
A polícia também informou que o recapturado foi
encaminhado a Unidade Prisional de Santa Inês, para
posteriormente ser recambiado à São Luís, onde
deverá permanecer à disposição da 1ª Vara de
Execução Penal da Capital, onde responde por tráfico
de drogas.
Fonte: O Imparcial
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=18496
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FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Seg, 16 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público pede a suspensão de
licitações presenciais na Câmara Municipal
de Carolina
O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Carolina, ajuizou, no último
dia 3 de agosto, Ação Civil Pública, com pedido de
liminar, para que a Câmara de Vereadores implante a
modalidade eletrônica do pregão licitatório nas
contratações de bens e serviços comuns, inclusive de
engenharia, independentemente da fonte de recursos
envolvida, salvo se ficar cabalmente comprovada a
desvantagem para a administração pública na
realização da forma eletrônica
A Ação requer também a suspensão das licitações em
curso e das próximas em formato presencial e que
sejam adotadas medidas administrativas necessárias
para a utilização da modalidade pregão, tão somente,
em sua forma eletrônica.
Pede, ainda, que o Legislativo indique, no prazo
máximo de 90 dias, qual sistema eletrônico será
utilizado para realização de pregões, bem como o
prazo estimado de conclusão de todos os trâmites
necessários para colocação da ferramenta eletrônica
escolhida em condições plenas de utilização
(contratação do software, capacitação etc).
A Ação Civil Pública proposta pelo promotor de
justiça de Carolina, Marco Tulio Rodrigues Lopes, tem
como objetivos principais a observação à legislação
infraconstitucional vigente, que estabelece a
modalidade eletrônica como regra, nas contratações
governamentais. Além de cumprir normas e acórdãos
do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da
União, segundo às quais a modalidade eletrônica é
mais propícia para observação dos princípios da boa
administração.
Para o promotor de justiça, o pregão licitatório em
modalidade eletrônica deve ser adotado "por questões
de saúde pública, contribuindo com o necessário
isolamento social, evitando assim aglomerações
promovidas no formato presencial".
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/08/16/ministeriopublico-pede-a-suspensao-de-licitacoes-presenciais-nacamara-municipal-de-carolina/
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Homem mata esposa com golpes de facão no
interior do Maranhão
Portal CN1
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Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)

A mulher identificada como Maiana Cristina Ferreira
Lima, de 29 anos, foi assassinada pelo próprio marido,
Eranilson de Oliveira Moreira, na madrugada desse
sábado (14), por volta de 01h40, na rua São João, no
bairro Matadouro, na cidade de Pedreiras, a 281 km
de São Luís.

Vereador João Leriano cobra conclusão de obras
paradas em Brejo-MA

Maiana Lima foi morta a golpes de facão dentro da
residência do casal. Vizinhos acionaram policiais
militares que, ao chegarem ao local, solicitaram
reforço de outras guarnições. O assassino estava
trancado dentro de casa, com a vítima já morta, sem
permitir a entrada dos PMs.

Petrobras sobe preço da gasolina nas refinarias a
partir desta quinta-feira

Os policiais começaram a dialogar com Eranilson, que
estava de posse de um facão e visivelmente alterado.
Os policiais militares acionaram também a Polícia
Civil, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância do
município de Pedreiras.

Aluizio Santos vistoria prédio onde funcionará
Secretaria de Segurança Pública de Chapadinha-MA

O assassino negava-se, a todo momento, entregar a
companheira aos socorristas, pois não era possível
visualizar a vítima, que estava no interior de um
quarto.
Após intensa negociação com o delegado Gilvan
Lucas e o comandante do 19º BPM, tenente-coronel
Miguel, o assassino resolveu se entregar, soltando o
facão e uma faca. O portão foi arrebentado para a
entrada da equipe de socorristas e dos policiais.
Eronilson foi contido, imobilizado e apresentado na 14ª
Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras, sem
lesões, corporais para autuação em flagrante por
crime de feminicídio.
Maiana Cristina era jogadora do Matadouro Futebol
Clube, um time de futebol feminino de Pedreiras.
Informações Blog do Gilberto Lima

Por Portal CN1 A convite dos moradores, o vereador
João Leriano (PSD) esteve no bairro São João, onde
se deparou com duas obras paralisada...

Foto: Agência Brasil A Petrobras informou nesta
quarta-feira (11) que vai aumentar o preço da gasolina
nas refinarias a partir de quinta-fei...

O local abrangerá a Guarda Civil Municipal (GCM), o
Departamento Municipal de Trânsito (DMT) e a Defesa
Civil. Quero parabenizar a p...
Subtenente da PM mata mulher e tira a própria vida no
interior do Ceará
Casal teria discutido, antes de policial atirar na
esposa/arquivo pessoal Um subtenente da Polícia
Militar matou a tiros a mulher, de 22 ano...
Delegado é encontrado morto dentro da sede da
Polícia Federal
O delegado Gastão Schefer Neto, de 48 anos, foi
encontrado morto na sede da Polícia Federal (PF) de
Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do...
Maranhão abre processos seletivos com salários de
até R$ 3 mil
Foto: Divulgação Pelo menos dez processos seletivos
foram abertos pelo Governo do Maranhão, por meio da
Secretaria de Estado de Administraçã...

Compartilhar
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Empresário é assassinado a tiros em Teresina
Um homem identificado como Antônio José Torres de
Assunção, de 54 anos, foi assassinado, no fim da
tarde dessa terça-feira (10), na rua Sena...
Crime brutal: Menina indígena de 11 anos é estuprada
e jogada de penhasco
Menina foi encontrada morta, sem roupa, em
Dourados (MS) | Foto: Adilson Domingos Uma menina
indígena, identificada como Raissa da Silva Cab...
Marcos Caldas anuncia saída do PTB e comunica
filiação ao PDT
O suplente de deputado estadual Marcos Caldas
comunicou nesta quarta-feira (11), que está deixando
o PTB e vai se filiar ao PDT, após convit...
Deputado Federal Gastão Vieira emite Nota de Pesar
pelo falecimento do Coronel José Coelho de Almeida,
de São Bernardo do Maranhão
Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster
Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/08/homemmata-esposa-com-golpes-de-facao.html
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Jovem é encontrada morta em Milagres do
Maranhão
Portal CN1

quarta-feira (11) que vai aumentar o preço da gasolina
nas refinarias a partir de quinta-fei...

Baixo Parnaíba e Região
? Portal CN1 on 0 Comment
Compartilhar
A morte de Lucinha causou grande comoção na
cidade, onde era bastante conhecida. A procissão de
encerramento dos festejos de Nossa Senhora dos
Milagres foi cancelada pelo pároco local.
Uma jovem de 18 anos, identificada como Ana Lúcia
Ribeiro, a Lucinha, foi encontrada morta, pendurada
em uma corda dentro de casa. Familiares deram falta
dela por volta do meio-dia e a localizaram no início da
tarde desse domingo, 15.
A morte de Lucinha causou grande comoção em
Milagres do Maranhão, onde era bastante conhecida.
O padre Mardonio Cabral, líder da igreja Católica de
Nossa Senhora dos Milagres, padroeira do município,
emitiu um comunicado lamentando o triste fato e
anunciou o cancelamento da procissão de
encerramento dos festejos que ocorreria no domingo
(15).
Fonte: Blog do William Fernandes

Aluizio Santos vistoria prédio onde funcionará
Secretaria de Segurança Pública de Chapadinha-MA
O local abrangerá a Guarda Civil Municipal (GCM), o
Departamento Municipal de Trânsito (DMT) e a Defesa
Civil. Quero parabenizar a p...
Subtenente da PM mata mulher e tira a própria vida no
interior do Ceará
Casal teria discutido, antes de policial atirar na
esposa/arquivo pessoal Um subtenente da Polícia
Militar matou a tiros a mulher, de 22 ano...
Delegado é encontrado morto dentro da sede da
Polícia Federal
O delegado Gastão Schefer Neto, de 48 anos, foi
encontrado morto na sede da Polícia Federal (PF) de
Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do...
Maranhão abre processos seletivos com salários de
até R$ 3 mil
Foto: Divulgação Pelo menos dez processos seletivos
foram abertos pelo Governo do Maranhão, por meio da
Secretaria de Estado de Administraçã...

Compartilhar
Empresário é assassinado a tiros em Teresina
Postagem mais antiga Página inicial
Clique no banner
Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)
Vereador João Leriano cobra conclusão de obras
paradas em Brejo-MA
Por Portal CN1 A convite dos moradores, o vereador
João Leriano (PSD) esteve no bairro São João, onde
se deparou com duas obras paralisada...
Petrobras sobe preço da gasolina nas refinarias a
partir desta quinta-feira
Foto: Agência Brasil A Petrobras informou nesta

Um homem identificado como Antônio José Torres de
Assunção, de 54 anos, foi assassinado, no fim da
tarde dessa terça-feira (10), na rua Sena...
Crime brutal: Menina indígena de 11 anos é estuprada
e jogada de penhasco
Menina foi encontrada morta, sem roupa, em
Dourados (MS) | Foto: Adilson Domingos Uma menina
indígena, identificada como Raissa da Silva Cab...
Marcos Caldas anuncia saída do PTB e comunica
filiação ao PDT
O suplente de deputado estadual Marcos Caldas
comunicou nesta quarta-feira (11), que está deixando
o PTB e vai se filiar ao PDT, após convit...
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Deputado Federal Gastão Vieira emite Nota de Pesar
pelo falecimento do Coronel José Coelho de Almeida,
de São Bernardo do Maranhão
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Violência contra mulher: mutirão vai agilizar
julgamentos em todo país (Geral)
Começa nesta segunda-feira (16) em todo o país, e vai
até o dia 20 de agosto, a Semana Justiça pela Paz em
Casa. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça,
em parceria com os tribunais de justiça dos estados e
do Distrito Federal (DF).
O programa Justiça Pela Paz em Casa concentra
esforços para agilizar o andamento de processos
relacionados à violência doméstica e familiar contra a
mulher. Em especial a emissão de sentenças e
decisões.
É o que explica a conselheira Tânia Reckziegel,
presidente da Comissão Permanente de Políticas de
Prevenção às Vítimas de Violências, Testemunhas e
de Vulneráveis do CNJ: no período, magistrados e
magistradas dos tribunais de Justiça de todo o país
deverão priorizar o andamento dos processos judiciais
de violência doméstica, em especial, a emissão de
sentenças, despachos e decisões ,
Na última edição da Semana Justiça Pela Paz em
Casa, em março deste ano, foram realizadas 6.027
audiências e emitidas mais de 6 mil medidas
protetivas, além de proferidas 11.195 sentenças nas
27 unidades federativas, envolvendo violência
doméstica e familiar contra a mulher.
A conselheira Tânia Reckziegel, fala da importância de
projetos como este, uma vez que a morosidade da
justiça pode colocar em risco a vida da mulher que
sofre violência.
A morosidade processual representa diversos riscos à
mulher vítima de violência, podendo acarretar a
ineficácia do resultado final do processo e, nessa
hipótese, haverá, por via transversa, a denegação da
Justiça. Assim, é muito importante o empenho dos
atores de Justiça, para a rápida solução dos processos
que envolvem a temática de violência doméstica ,
disse a conselheira.
Iniciado em março de 2015, o Justiça pela Paz em
Casa conta com três edições de esforços
concentrados por ano. As semanas ocorrem em março
- marcando o dia das mulheres -, em agosto - para
celebrar o aniversário de sanção da Lei Maria da
Penha - e em novembro, mês em que a ONU
estabeleceu o dia 25 como o Dia Internacional para a
Eliminação da Violência contra a Mulher.
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