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Acusado de tentativa de feminicídio vai
ajulgamento
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Acusado de tentativa de feminicídio, Armando Rocha
Costa vai ser julgado no próximo dia 26, no Fórum
Bernardo Pio Correia Lima, na cidade de São
Bernardo. A sessão do júri vai ser presidida pela juíza
Lyanne Pompeu Brasil e a vítima foi Fernanda Pereira
Cardoso.

O acusado vai ser julgado pelo corpo de jurado e a
sessão está marcada para começar as 9h. Destaca a
denúncia do caso que, em 21 de abril de 2018, no
povoado São Domingos, zona rural de São Bernardo,
o denunciado agindo de vontade livre e consciente,
tentou tirar a vida de Fernanda Pereira Cardoso, com
emprego de arma de fogo, por razões de condição de
sexo, feminino, não obtendo êxito em razão de
circunstâncias alheias a sua vontade.

A Polícia Militar recebeu informações, por meio de
uma ligação telefônica, de que no referido povoado, o
acusado, portando um revólver e de posse de um
tambor de plástico contendo gasolina, tentou incendiar
a lanchonete da senhora Anunciação, mãe da vítima,
só não tendo consumado o fato devido a intervenção
de uma adolescente, que é filha da referida senhora,
que chegou a travar luta corporal com o acusado,
momento em que este deixou cair a arma, tendo sido
dominado por populares, que o amarraram com
cordas.

O inquérito policial ressaltou que a motivação do ato
delituoso se deu em virtude do acusado não ter
aceitado o fim do namoro com Fernanda Cardoso. Na
ocasião, a Justiça converteu a prisão em flagrante do
acusado, em preventiva.

Foi formulado, pela defesa, um pedido de revogação
da prisão preventiva com internação provisória e, após
ouvido o representante do Ministério Público, foi
mantida a prisão e determinada a instauração de
incidente de insanidade mental. O processo foi
suspenso até que fosse realizada perícia médica
oficial, determinada no bojo do incidente de insanidade
mental instaurado.

De acordo com o laudo, o réu possui transtorno misto
depressivo ansioso, mas isso não influencia na
capacidade de entender o caráter ilícito da sua
conduta, ou seja, é penalmente imputável.

O Ministério Público requereu o prosseguimento da

demanda, com a citação do acusado para responder à
acusação.
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Acusado de tentativa de feminicídio será
julgado em São Bernardo
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A juíza Lyanne Pompeu Brasil, t itular de São
Bernardo, vai presidir no próximo dia 26 uma sessão
do tribunal do júri na comarca. O julgamento, marcado
para ocorrer nas dependências do Fórum Bernardo
Pio Correia Lima, terá como réu Armando Rocha
Costa, sob acusação de crime de tentativa de
feminicídio praticado contra Fernanda Cardoso. A
sessão está marcada para as 9h e integra a agenda
de júris da Comarca de São Bernardo para o ano de
2021.

Destaca a denúncia do caso que, em 21 de abril de
2018, no povoado São Domingos, localidade do
município de São Bernardo, por volta das 08h30min, o
denunciado agindo de vontade livre e consciente,
tentou tirar a vida de Fernanda Pereira Cardoso, com
emprego de fogo e utilização de um revólver calibre
38, da marca Taurus, com 05 munições, por razões de
condição de sexo, feminino, não obtendo êxito em
razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Narra a inicial que, no mencionado dia e hora a polícia
militar recebeu informações, através de uma ligação
telefônica, de que no referido povoado, o acusado,
portando um revólver e de posse de um tambor de
plástico contendo gasolina, tentou incendiar a
lanchonete da Sra. Anunciação, mãe da vítima, só não
tendo consumado o fato devido a intervenção da
menor A.L., filha da referida senhora, que chegou a
travar luta corporal com o acusado, momento em que
este deixou cair a arma, tendo sido dominado por
populares, que o amarraram com cordas.

O inquérito policial ressaltou que a motivação do ato
delituoso se deu em virtude do acusado não ter
aceitado o fim do namoro com Fernanda, filha de
Anunciação. Na ocasião, a Justiça converteu a prisão
em flagrante do acusado, em preventiva. Foi
formulado, pela defesa, um pedido de revogação da
prisão preventiva com internação provisória e, após
ouvido o representante do Ministério Público, foi
mantida a prisão e determinada a instauração de
incidente de insanidade mental. O processo foi
suspenso até que fosse realizada perícia médica
oficial, determinada no bojo do incidente de insanidade
mental instaurado.

Conforme laudo, o réu possui transtorno misto
depressivo ansioso, mas isso não influencia na
capacidade de entender o caráter ilícito da sua

conduta, ou seja, é penalmente imputável. O
Ministério Público requereu o prosseguimento da
demanda, com a citação do acusado para responder à
acusação.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/18082021
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MPMA e UFMA firmam convênio para
curso de pós-graduação
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Eduardo Ericeira

Foi assinado, na manhã desta terça-feira, 17, na sede
da Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, o
Termo de Convênio n° 3/2021, entre o Ministério
Público do Maranhão (MPMA), por meio da Escola
Superior do Ministério Público  (ESMP) e a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O
convênio prevê a oferta do curso de pós-graduação
lato sensu (MBA) em Ciências Criminais e Direito
Anticorrupção.

O documento foi assinado pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau; pela diretora da ESMP, Karla
Adriana Holanda Farias Vieira; e pelo reitor da UFMA,
Natalino Salgado.

Estão sendo oferecidas 50 vagas no curso, exclusivas
para membros e servidores do MPMA. 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, totalizando 360 horas de
atividades. As inscrições já estão abertas e o edital
pode ser acessado no site mpma.mp.br .

Os inscritos também deverão fazer um trabalho de
conclusão de curso no formato de artigo científico, que
deverá ser entregue e defendido no prazo máximo de
12 meses a partir do início das aulas.

Para o procurador-geral de justiça, o Ministério
Público e a Universidade Federal do Maranhão são
d u a s  i n s t i t u i ç õ e s  s é r i a s ,  c o m p e t e n t e s  e
comprometidas com a sociedade do estado. Eduardo
Nicolau enfatizou que, quanto mais especializada for a
equipe do MPMA, melhor será o serviço oferecido à
população. "Nossos promotores, procuradores de
justiça e servidores precisam estar sempre atualizados
e, para isso, precisamos estudar", ressaltou.

O reitor Natalino Salgado destacou que esse é um
momento singular e afirmou que, além de atuar na
educação, a Universidade Federal quer ser um
exemplo para a sociedade e, para isso, está
melhorando seus processos de gestão e aderindo à
política de anticorrupção. "Isso precisa ser uma política
contínua para que o país possa se desenvolver",
afirmou.

A diretora da ESMP, Karla Adriana Vieira, ressaltou
que o curso de pós-graduação em Ciências Criminais
e Direito Anticorrupção é uma construção coletiva, que
tem como base a atuação de antigos diretores da
Escola que, desde 2005, viram a necessidade de
oferecimento de cursos de especialização para melhor
servir à comunidade. "Fomos, entre as escolas do
sistema de justiça do Maranhão, os pioneiros em
oferecer cursos de pós-graduação", lembrou.

O Ministério Público do Maranhão e a UFMA
designaram como coordenadores do curso os
professores Lucylea Gonçalves França e Humberto
Oliveira, pela UFMA, e a promotora de justiça e
coordenadora do Programa de Pós-Graduação da
ESMP, Ana Luiza Almeida Ferro.

Também participaram da cerimônia de assinatura do
convênio a subprocuradora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Maria da Costa
Leite; a corregedora-geral do MPMA, Themis Maria
Pacheco de Carvalho, e o professor Roberto Mauro
Gurgel, vice-presidente do Conselho Estadual de
Educação.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/08/mpma-

e-ufma-firmam-convenio-para-curso.html
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Combate à violência contra a mulher será
mote de debate virtual nesta quarta-feira -

INFORME JP
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INFORME JP

A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão
(PGE/MA) realiza, nesta quarta-feira (18), às 15h, o
webinário "Rompendo com a violência: 15 anos da Lei
Maria da Penha".

O evento é aberto a toda a sociedade e objetiva
sensibilizar quanto ao enfrentamento da violência
contra a mulher que, de acordo com estudos de
diversas instituições, ganhou contornos ainda mais
acentuados em razão da pandemia da Covid-19.

O webinário é realizado em alusão à Campanha
Agosto Lilás que marca a luta pelo fim da violência
doméstica e remete ainda ao mês em que foi
sancionada a Lei nº 11.340/2006, conhecida
mundialmente como Lei Maria da Penha. A atividade
será transmitida pelo canal PGE Maranhão no
Youtube e também pela plataforma Zoom. Para os
participantes que realizarem sua inscrição serão
disponibilizados certificados de 3 horas.

Para a discussão do tema foram convidadas três
profissionais que são grandes referências no
enfrentamento à violência de gênero no estado.

O evento será aberto com a palestra da diretora da
Casa da Mulher Brasileira e ex-secretária adjunta de
Estado da Mulher, Susan Lucena, que abordará a
importância da atuação da rede de proteção à mulher
em situação de violência no Maranhão.

Medidas protetivas Em seguida, a psicóloga clínica
Anne de Andrade t raz uma v isão sobre os
mecanismos da violência doméstica e familiar na
sociedade e, como última exposição, a delegada e
também coordenadora das Delegacias da Mulher do
Maranhão, Kazumi Tanaka, abordará as medidas
protetivas e os avanços em políticas para proteção de
mulheres.

Números da violência De acordo com pesquisa do
Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública e divulgada no final do primeiro
semestre de 2021, aproximadamente 17 milhões de
mulheres (24,4%) sofreram violência física, psicológica

ou sexual no último ano.

Números que representam um crescimento de quase
10% dos casos e que apontam, assustadoramente,
como principais autores das agressões, companheiros,
namorados e exparceiros.

Lei Maria da Penha Em vigor desde o dia 22 de
setembro de 2006, a Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006) tem em seu escopo
os mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher e também garantir assistência
e proteção às vítimas.

A lei atende a determinações estabelecidas na
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher da Organização
dos Estados Americanos (OEA), ratificada pelo Brasil
em 1994 e na Convenção para Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw)
da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para quem mais precisa O senador Weverton, líder do
PDT no Congresso Nacional, postou imagens da
reunião da Executiva Nacional do PDT, realizada
nesta terça-feira (17).

E escreveu esta mensagem: "Conversamos sobre
temas importantes que estão em pauta no Congresso
e que são fundamentais para o Brasil. Nosso partido
tem um compromisso com a população e vamos
trabalhar em propostas que atendam diretamente
quem mais precisa".

Caminho certo Também no Twitter, a senadora
Eliziane Gama (Cidadania), líder do Bloco Parlamentar
Senado Independente, escreveu esta mensagem:
"Uma CPI não tem por objetivo brilhar na mídia.
Porém, a última pesquisa da XP, mostrando o apoio
de 57% dos brasileiros ao nosso trabalho, evidencia
com clareza que a sociedade quer transparência e
seriedade nas políticas públicas de saúde.

Estamos no caminho certo".

Intolerância Em outra postagem, a senadora Eliziane
acrescenta: "Tristes e nos enchem de dor as cenas de
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afegãos caindo de grandes aviões, na tentativa de
fugir do país. Que o Brasil aposte sempre nas
liberdades, na democracia e no diálogo entre os seus
filhos. A intolerância não interessa a ninguém".

Voos para os Lençóis O aeroporto de Barreirinhas,
principal cidade dos Lençóis Maranhenses, deve
começar a receber voos nacionais a partir de 2022,
pelo menos essa é a intenção do secretário de
Turismo, Catulé Júnior.

Terminal de passageiros Na segunda-feira (16), o
Governo do Maranhão, por meio do Maranhão
Parcerias (MAPA) e das Secretarias de Turismo
(Setur), Indústria e Comércio (Seinc) e Infraestrutura
(Sinfra), reuniu empresários do setor de gestão de
aeroportos para apresentar a estrutura do Terminal de
Passageiros de Barreirinhas, que está com obras em
estágio final, além de lançar o Procedimento de
Manifestação de Interesse (PMI), instrumento por meio
do qual interessados apresentarão propostas para
modelagem de concessão do aeroporto.

Agenda em Cajapió Em sua conta pessoal no Twitter,
o governador Flávio Dino informa que estará em
Cajap ió  inaugurando obras na educação e
infraestrutura, além de implantar programa de
tecnologia e instalar sistema de abastecimento de
água.

A agenda será nesta quarta-feira (18), a partir das 8h,
e integra a política do governo estadual na promoção
de benfeitorias, programas e ações diversas em
parceria com os municípios.

Miudinhas

*** O Poder Judiciário do Maranhão fará, na quinta-
feira (19), a distribuição de exemplares da Constituição
Federal à população, no Terminal da Integração-Praia
Grande, a partir das 17h.

*** De acordo com o presidente TJMA, desembargador
Lourival Serejo, o objetivo é estimular os cidadãos a
fazerem a leitura da Constituição Federal.

*** O entendimento é de que "com a leitura da
Const i tu ição, os c idadãos se tornarão mais
conscientes dos seus direitos, tendo uma melhor
compreensão sobre os dispositivos constitucionais os
quais a sociedade precisa estar atenta, em especial
aqueles que são fundamentais para ao exercício pleno
da cidadania".
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Violência contra mulher: mutirão vai agilizar
julgamentos em todo país

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 04. Qua, 18 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Começou na 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 t rês  ed ições de es forços
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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Grande São Luís já registrou 18 homicídios
dolosos neste mês (Polícia | Mortes

violentas)
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Ismael Araújo / O Estado

São Luís - Dezoito homicídios dolosos já ocorreram no
mês de agosto, na Grande Ilha, segundo dados da
Secretaria de Segurança Pública (SSP). A média é
de uma morte violenta por dia; 78% dos casos foram
ocasionados por arma de fogo. Uma das últimas
ocorrências foi registrada na madrugada de terça-feira
(17), na Avenida Guajajaras, no bairro Jardim São
Cristóvão, e a vítima, até a noite permanecia no
Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga, sem
identificação.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/18/gran

de-sao-luis-ja-registrou-18-homicidios-dolosos-neste-

mes/
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Lançado Programa "MP na Comunidade"
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O Programa Comunitário em Mediação e Práticas
Restaurativas -"MP na Comunidade"- foi lançado, na
manhã dessa terça-feira, 17, em cerimônia híbrida
(virtual e presencial), reunindo autoridades religiosas,
do sistema de justiça, sociedade civil, da área
educac ional  e  representantes dos Poderes
Legis la t ivo,Execut ivo e  Judic iár io .

Ao iniciar a solenidade, o titular da Promotoria
Comunitária Itinerante e coordenador do MP na
Comunidade, Vicente de Paulo Silva Martins, destacou
que, nos últimos anos, a instituição tem se destacado
como indutora de políticas públicas e transformadora
da realidade social.

"Para tanto, tem desenvolvido cada vez mais parcerias
de trabalho com os setores público, privado e,
principalmente, com a sociedade civil organizada e as
comunidades em geral. Acreditamos que este é o
melhor caminho para a construção de uma cultura de
paz e bem viver".

Em seguida, a diretora da Escola Superior do MPMA,
Karla Adriana Vieira, explicou que a aplicação de
mecanismos consensuais na resolução de conflitos,
em especial a mediação e as práticas restaurativas,
não se resume exclusivamente ao trato de desacordos
e à eliminação de eventuais lides. "Se privilegia
sobretudo o diálogo, o respeito pelos interesses dos
envolvidos e a compreensão mútua de forma a tornar
os sujeitos ali presentes os verdadeiros protagonistas
de suas histórias".

Ela enfatizou que a Escola Superior, ao longo do
último ano, vem promovendo cursos e eventos ligados
à temática autocompositiva: "Formação em Técnicas
de Comunicação Não-Violenta", "Diálogos sobre
Comunicação Não- Violenta nas Relações de
Trabalho", "Justiça Restaurativa".

Também presente ao lançamento, por meio virtual, o
presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara,
lembrou que o procurador-gera l  de jus t iça
potencializou a vertente de atuação mais próxima da
comunidade.

"Vemos, nesse momento, a materialização institucional
desse trabalho. A proposta desse projeto possibilita
acesso à justiça. Desejo êxito".

NOVO PERFIL O diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais (Secinst), José Márcio Maia Alves,

proferiu a palestra "Ministério Público interagente e
os núcleos de mediação e de práticas restaurativas".

José Márcio Maia Alves destacou que a Constituição
de 88 concedeu um novo formato para o Ministério
Público brasileiro, como a tarefa de assumir o
protagonismo de defesa de interesses sociais. "Nesse
contexto, o promotor de justiça deve estar com a
comunidade. A defesa não quer dizer somente postura
reativa, mas também proativa".

O promotor de justiça enfatizou, ainda, que o MP
precisa assimilar essa nova postura profissional
interagente. Ele exemplificou que a criação de núcleos
de mediação comunitária, a exemplo do Núcleo
Comunitário de Mediação e Práticas Restaurativas da
Divineia, que funcionará em um espaço cedido pela
Igreja São Paulo, é uma alternativa de transformação
e interação social.
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Nomeação de aprovados em concurso
público do município
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MP pede internação da adolescente que
atropelou e matou três pessoas na Avenida

Cajazeiras
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Gilberto Lima

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) pediu a
internação, por mais 45 dias, da adolescente de 17
anos que atropelou e matou três pessoas na Avenida
Cajazeiras, em São Luís, no último sábado (14). A
jovem foi denunciada por ato infracional e o caso será
julgado pela Vara da Infância e Juventude de São
Luís. De acordo com o Ministério Público, somente
após uma nova audiência, é que será definido se a
jovem vai continuar apreendida ou responderá ao
processo em liberdade. A adolescente continua
apreendida no Centro Integrado de Justiça Juvenil, em
São Luís. "Dentro dos próximos 45 dias, que é o prazo
máximo da internação provisória, este procedimento
possa chegar ao bom termo, ao seu fim, com a
audiência de instrução de julgamento, quando o
M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  p r e t e n d e  i n f o r m a r  a
responsabilização dessa adolescente que praticou ato
fatidíco", explicou Luiz Gongaza Martins, promotor de
justiça.

Multimídia:
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Esgoto sem tratamento é despejado em praia
na avenida Litorânea

 

RÁDIO SINAL VERDE FM / CAXIAS / MA - CAFÉ ON-LINE. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

José Carlos

Um vídeo que circulou nas redes socais no último
domingo (15), flagrou um grande vazamento de esgoto
sem tratamento sendo despejado diretamente no mar,
na região da avenida Litorânea, em São Luís. O caso
já está sendo investigado pelo Ministério Público.

Multimídia:
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Falso pastor preso no DF é investigado por
violência doméstica em Imperatriz

 

RÁDIO NATIVA FM 99,5 / IMPERATRIZ / MA - NATIVA NEWS. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Tags: Ministério Público.
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MPMA pede a internação pelos próximos 45
dias da adolescente que atropelou e matou

três pessoas em São Luís
 

RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - JORNAL DO MARANHÃO. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
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Ministério Público pede internação de
adolescente que atropelou e matou três

pessoas em São Luís
 

RÁDIO DIFUSORA FM 94,3 / SÃO LUIS / MA - BOM DIA DIFUSORA. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:
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MP pede internação da adolescente que
atropelou e matou três pessoas na Avenida

Cajazeiras, em São Luís
 

TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ângelo Calmon - advogado criminalista.

Tags: Ministério Público.
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MP pede internação da adolescente que
atropelou e matou três pessoas na Avenida

das Cajazeiras, em São Luís
 

NOTICIAR BLOG OLAVO SAMPAIO / SÃO LUÍS / MA - NOTICIAS. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog Noticiar

Deivid Pacheco, de 13 anos; Maria Raimunda de
Sousa, de 57 anos e João Victor de Sousa, de 15
anos, foram atropelados enquanto aguardavam um
ônibus após a saída de uma igreja

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) pediu a
internação, por mais 45 dias, da adolescente de 17
anos que atropelou e matou três pessoas na Avenida
Cajazeiras, em São Luís, no último sábado (14). A
jovem foi denunciada por ato infracional e o caso será
julgado pela Vara da Infância e Juventude de São
Luís.

De acordo com o Ministério Público, somente após
uma nova audiência, é que será definido se a jovem
vai continuar apreendida ou responderá ao processo
em liberdade. A adolescente continua apreendida no
Centro Integrado de Justiça Juvenil, em São Luís.

Dentro dos próximos 45 dias, que é o prazo máximo
da internação provisória, este procedimento possa
chegar ao bom termo, ao seu fim, com a audiência de
instrução de julgamento, quando o Ministério Público
pretende informar a responsabil ização dessa
adolescente que praticou ato fatidíco , explicou Luiz
Gongaza Martins, promotor de justiça.

O MP também pediu a separação do processo criminal
da adolescente e de Antônio Maria dos Reis, militar
reformado e dono do veículo que a jovem dirigia. A
intenção, segundo o órgão, é que ele responda em
outro processo pelo crime.

No que é do âmbito da adolescente, o processo fica na
esfera do Centro Integrado na Vara da Infância e da
Juventude, já em relação ao maior, o processo seguirá
a justiça comum , disse o promotor de justiça.

Segundo o MP, foi feito um pedido à Polícia Civil do
Maranhão (PC-MA) para que outras pessoas fossem
ouvidas no inquérito que investiga o caso.

A jovem de 17 anos foi autuada pelo ato infracional de
homicídio culposo na direção de veículo automotor,
que consta no Código de Trânsito Brasileiro (CTB),

com agravante pelo fato de não ter habilitação.
Antônio Maria também foi autuado por ter entregue a
chave para um menor não habilitado.

Com informações do G1 Maranhão

Site: https://www.noticiar.blog.br/2021/08/mp-pede-
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Associação do MP emite nota de repúdio
contra caso que envolveu deputado e

promotor
 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão - AMPEM se pronunciou sobre o episódio
que envolveu o promotor de Justiça Cláudio
Guimarães e o deputado estadual, Yglésio Moisés
ocorrido no sábado (14), na praia do Olho d'Água, em
São Luís (reveja aqui) .

Em nota, a AMPEM manifestou profundo repúdio pelas
atitudes praticadas pelo parlamentar, que demonstram
o absoluto descaso pelos Poderes democraticamente
constituídos.

Segundo a Associação, Yglésio agiu de forma
arbitrária, desarrazoada e truculenta ao descumprir
uma sentença judicial transitada em julgado. Além
disso, o parlamentar teria provocado de maneira
desrespeitosa o promotor Cláudio Guimarães.

Leia abaixo a nota:

"A Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão - AMPEM, por sua Diretoria, em razão dos
fatos veiculados na Imprensa e nas redes sociais pelo
Deputado Estadual Yglésio Moisés, ocorridos na praia
do Olho D'água, no último sábado, dia 14/08/2021,
vem a público manifestar seu profundo repúdio pelas
atitudes praticadas por este parlamentar que, por
óbvio, não retratam os posicionamentos e atitudes da
Casa Parlamentar à qual pertence, fatos estes que
demonstram o absoluto descaso do citado Deputado
Estadua l  pe los  Poderes  democra t icamente
constituídos, quando de forma arbitrária, desarrazoada
e truculenta desrespeitou uma sentença judicial
t r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o  ( P r o c e s s o  3 0 4 2 4 -
32.2011.4.01.3700 - 8ª Vara Federal da Seção
Jud ic iá r ia  do  Maranhão) ,  bem como a tos
administrativos da Prefeitura de São Luís exercidos
para o cumprimento da citada decisão judicial, matéria
que também foi objeto da Recomendação 22021,
expedida pela 24ª Promotoria de Justiça Especializada
de São Luís.

O Deputado Estadual Yglésio ainda agiu de forma
provocativa e desrespeitosa em relação à pessoa do
Promotor de Justiça Claudio Guimarães, o qual não
revidou tais provocações, em respeito à sua condição
de autoridade pública e ao cargo representado pelo

citado Deputado Estadual.

A AMPEM, por meio de sua Diretoria, externa total
apoio ao seu associado Claudio Guimarães, em face
do comportamento exemplar demonstrado no trato do
problema, atuando com a calma e serenidade
necessárias a aqueles que exercem cargos públicos."

- A Diretoria.

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

Site:
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PROSAS DA INFÂNCIA: Situação dos
órfãos da Covid foi tema da atividade da

Escola Superior do MPMA
 

BLOG JÓ FERNANDES / BURITICUPU / MA - NOTÍCIAS. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

JO FERNANDES

O Ministério Público do Maranhão promoveu na
última segunda-feira, 16, por meio da sua Escola
Superior em parceria com o Centro de Apoio
Operacional da Infância e Juventude, em suas
plataformas virtuais, mais uma edição do projeto
Prosas da Infância, em que foi enfocado o tema
"Órfãos da Covid". A atividade teve o objetivo de
demonstrar à sociedade como tem sido encarada, pelo
conjunto de defensores da infância e juventude no
Estado do Maranhão, a problemática devastadora da
Covid-19 neste público.

Site: https://www.jofernandes.com.br/2021/08/prosas-da-

infancia-situacao-dos-orfaos.html
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PROSAS DA INFÂNCIA - Situação dos
órfãos da Covid foi tema de debate na Escola

Superior do MPMA
 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

O Ministério Público do Maranhão promoveu na
última segunda-feira, 16, por meio da sua Escola
Superior em parceria com o Centro de Apoio
Operacional da Infância e Juventude, em suas
plataformas virtuais, mais uma edição do projeto
Prosas da Infância, em que foi enfocado o tema
"Órfãos da Covid". A atividade teve o objetivo de
demonstrar à sociedade como tem sido encarada, pelo
conjunto de defensores da infância e juventude no
Estado do Maranhão, a problemática devastadora da
Covid-19 neste público.

Participantes debateram situação dos órfãos da Covid

Para a promotora de justiça Karla Adriana Farias
Vieira, diretora da Escola Superior do MPMA, vários
foram os desafios de reordenação e atuação impostos
ao sistema de garantia de direitos, em razão da alta
taxa de letalidade da pandemia do novo coronavírus.
"A temática foi pensada visando sanar a necessária
recomposição da rede de atendimento em todos os
seus aspectos", asseverou a promotora.

"Mais de 130 mil crianças brasileiras de até 17 anos
ficaram órfãs em curto espaço de tempo, por causa da
Covid-19, números que contradizem a ideia de que os
mais novos ser iam os menos afetados pela
pandemia", afirmou a diretora da ESMP, citando
estimativa publicada em julho deste ano por revista
científica, divulgada pela Folha de São Paulo.

A respe i to  do  h is tó r ico  da demanda e  da
contextualização do fenômeno da pandemia e os seus
impactos, explanou o promotor de justiça Gleudson
Malheiros Guimarães, coordenador do Caop Infância e
Juventude. "Este seminário tem o objetivo de trazer à
tona a abordagem e atendimento da demanda das
nossas crianças e adolescentes, que infelizmente
ficaram órfãos por conta da pandemia, em todo o
território maranhense", observou Guimarães.

O promotor de justiça Márcio Thadeu Silva Marques,
titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e
Juventude de São Luís, apresentou o relatório com os
avanços e indicações de procedimentos a serem

adotados pela rede de atendimento, especialmente
quanto aos Conselhos Tutelares, em sua atuação
prática. "É necessário enxergar, para além dos
números, estas vítimas indiretas da Covid-19, ainda
em formação sentimental e cognitiva, no contexto
global, e que a vitimização de seus principais
cuidadores os levam a uma hipervulnerabilidade. Daí o
porquê da necessidade de toda esta mobilização, em
razão da prioridade absoluta da proteção integral,
principalmente para aqueles mais desassistidos",
afirmou Marques.

Sobre a instituição do Auxílio Cuidar, pelo Governo do
Estado do Maranhão, a secretária-adjunta estadual de
assistência social, Margarete Cutrim, esclareceu que o
benefício foi instituído após a provocação do MPMA.
"Juntos passamos a analisar, avaliar e aprimorar todos
os avanços quanto ao problema dos órfãos e da
invisibilidade destes em face do estado brasileiro. No
âmbito do Governo do Estado, temos discutido, para
além do auxílio, a necessidade de estruturar uma
política específica para crianças e adolescentes,
contagiando, com certo protagonismo maranhense,
através do Fórum de Governadores do Nordeste, tal
política, que busca visibilizar estes órfãos em toda
nossa região", argumentou a secretária-adjunta.

Ao final, fez uso da palavra a promotora de justiça,
Érica Ellen Beckman da Silva, da comarca de Morros,
como debatedora convidada. Ela trouxe as questões
dos participantes do público externo que interagiram
no bate-papo. "Precisamos, de fato, usar toda nossa
energia na necessária identificação de como estão
sendo  re inser idas  es tas  c r ianças  e  es tes
adolescentes. É papel do Ministério Público
combater, junto com os demais atores, os riscos como
evasão escolar, precoce inserção no mundo adulto,
evitar o trabalho e exploração infanto-juvenil, entre
outros problemas a que podem estar expostos todos e
em especial estas crianças e adolescentes, vítimas
secundárias da Covid-19", acrescentou a promotora de
justiça. (CCOM-MPMA)

Site: https://horaextra.slz.br/2021/08/18/prosas-da-
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Ampem repudia Yglésio após solução de
problema no Olho d'Água

 

BLOG GILBERTO LEDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

A Associação do Ministério Público do Maranhão
(Ampem) encaminhou ao Blog do Gilberto Léda , na
tarde de ontem, 16, uma nota de repúdio contra o
deputado estadual Yglésio Moyses, em virtude do
embate dele com o promotor Cláudio Guimarães.

Os dois entraram em novo conflito no fim de semana
depois de o parlamentar dirigir-se ao Olho d'Água para
restabelecer o acesso de veículos de moradores do
local por dois pontos que estavam bloqueados.

Guimarães diz que Moyses estava descumprindo
ordem judicial.

"A Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão - AMPEM, por sua Diretoria [.] vem a
público manifestar seu profundo repúdio pelas atitudes
praticadas por este parlamentar que, por óbvio, não
retratam os posicionamentos e atitudes da Casa
Parlamentar à qual pertence, fatos estes que
demonstram o absoluto descaso do citado Deputado
Estadua l  pe los  Poderes  democra t icamente
constituídos, quando de forma arbitrária, desarrazoada
e truculenta desrespeitou uma sentença judicial
transitada em julgado", diz o comunicado, que critica o
deputado, ainda, por agir "de forma provocativa e
desrespeitosa em relação à pessoa do Promotor de
Justiça Claudio Guimarães".

A manifestação, no entanto, veio horas depois de a
ação do deputado garantir, na prática, o cumprimento
de toda a decisão judicial citada tanto pelo promotor,
quanto pelo órgão de classe ( saiba mais ).

Como mostrou o blog, em duas decisões, uma de
2012 e outra de 2015, o juiz federal Ricardo Macieira
determinou à Prefeitura de São Luís que vetasse o
trânsito de veículos na praia, mas que garantisse o
acesso a moradores e fornecedores dos bares e
restaurantes localizados na faixa de areia.

Com o bloqueio dos acessos, da forma que estava,
apenas parte destes despachos estava sendo
cumprida.

Após a ação de Yglésio, a SMTT já montou uma
barreira na entrada da praia, para identificar e
cadastrar moradores e trabalhadores e, enfim, garantir

o total cumprimento da sentença.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/08/18/ampem-
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Programa MP na Comunidade é lançado em
São Luís

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O Programa Comunitário em Mediação e Práticas
Restaurativas - MP na Comunidade - foi lançado, na
manhã desta terça-feira, 17, em cerimonia híbrida
(virtual e presencial), reunindo autoridades religiosas,
do sistema de justiça, sociedade civil, da área
educacional e representantes dos Poderes Legislativo,

Ao iniciar a solenidade, o titular da Promotoria
Comunitária Itinerante e coordenador do MP na
Comunidade, Vicente de Paulo Silva Martins, destacou
que, nos últimos anos, a instituição tem se destacado
como indutora de políticas públicas e transformadora
da realidade social. Para tanto, tem desenvolvido cada
vez mais parcerias de trabalho com os setores público,
privado e, principalmente, com a sociedade civil
organizada e as comunidades em geral. Acreditamos
que este é o melhor caminho para a construção de
uma cultura de paz e bem viver .

Em seguida, a diretora da Escola Superior do MPMA,
Karla Adriana Vieira, explicou que a aplicação de
mecanismos consensuais na resolução de conflitos,
em especial a mediação e as práticas restaurativas,
não se resume exclusivamente ao trato de desacordos
e à eliminação de eventuais lides. Se privilegia
sobretudo o diálogo, o respeito pelos interesses dos
envolvidos e a compreensão mútua de forma a tornar
os sujeitos ali presentes os verdadeiros protagonistas
de suas histórias .

Ela enfatizou que a Escola Superior, ao longo do
último ano, vem promovendo cursos e eventos ligados
à temática autocompositiva: Formação em Técnicas
de Comunicação Não-Violenta , Diálogos sobre
Comunicação Não-Violenta nas Relações de Trabalho
, Justiça Restaurativa .

Também presente ao lançamento, por meio virtual, o
presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara,
lembrou que o procurador-gera l  de jus t iça
potencializou a vertente de atuação mais próxima da
c o m u n i d a d e .  V e m o s ,  n e s s e  m o m e n t o ,  a
materialização institucional desse trabalho. A proposta
desse projeto possibilita acesso à justiça. Desejo êxito.

NOVO PERFIL

O diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais
(Secinst), José Márcio Maia Alves, proferiu a palestra
Ministério Público interagente e os núcleos de
mediação e de práticas restaurativas .

José Márcio Maia Alves destacou que a Constituição
de 88 concedeu um novo formato para o Ministério
Público brasileiro, como a tarefa de assumir o
protagonismo de defesa de interesses sociais. Nesse
contexto, o promotor de justiça deve estar com a
comunidade. A defesa não quer dizer somente postura
reativa, mas também proativa .

O promotor de justiça enfatizou, ainda, que o MP
precisa assimilar essa nova postura profissional
interagente. Ele exemplificou que a criação de núcleos
de mediação comunitária, a exemplo do Núcleo
Comunitário de Mediação e Práticas Restaurativas da
Divineia, que funcionará em um espaço cedido pela
Igreja São Paulo, é uma alternativa de transformação
e interação social.

Para o secretário estadual de Direitos Humanos e
Participação Popular, Francisco Gonçalves, o MP na
Comunidade é uma iniciativa de medida restaurativa
necessária em uma sociedade marcada por exclusão
social .  O Ministério Público  tem um papel
pedagógico, na medida que outros modelos de
exercício da justiça e mediações de conflitos são
criados. Esses espaços estabelecem relação mais
equilibrada ao construir vínculos comunitários .

O arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana,
ressaltou que, em uma sociedade onde o abismo da
desigualdade social tem aumentado, é necessária a
presença do MP na escuta, abertura e busca de
soluções. Que a força de Deus, da fraternidade e da
paz seja a condutora deste trabalho nas comunidades
.

No mesmo sentido, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, frisou a necessidade de resgatar
esse pacto do MP com a sociedade ao referir-se ao
atendimento das demandas da população mais
vulnerável. O único partido do Ministério Público é o
povo, a sociedade, o trabalho contra a falta de escola,
de saúde, dentre outros problemas. Temos que ser o
apoio da sociedade. Precisamos cuidar do nosso povo
.
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O chefe do MPMA citou, ainda, o esforço institucional
para a criação das Promotorias Distritais, em São Luís,
cujo projeto prevê a instalação das unidades dentro de
bairros populosos, facilitando o acesso das pessoas
aos serviços de garantia de seus direitos e cidadania.

Neste primeiro momento, estão previstas sete
Promotorias Distritais nas seguintes regiões: Centro,
Itaqui-Bacanga (em parceria com a Defensoria
Pública), Divinéia, Cidade Operária, Cohatrac,
Coroadinho e Zona Rural.

Todas as sete Promotorias Distritais já estão com
processo de criação em tramitação no Colégio de
Procuradores de Justiça, e quatro delas já possuem
promotores de justiça previstos para assumí-las. Após
a deliberação, serão iniciados os processos de
reforma e construção para que as Promotorias entrem
em funcionamento.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/08/progra

ma-mp-na-comunidade-e-lancado-em.html
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MPMA e UFMA firmam convênio para
curso de pós-graduação
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Eduardo Ericeira

Foi assinado, na manhã desta terça-feira, 17, na sede
da Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, o
Termo de Convênio n° 3/2021, entre o Ministério
Público do Maranhão (MPMA), por meio da Escola
Superior do Ministério Público  (ESMP) e a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O
convênio prevê a oferta do curso de pós-graduação
lato sensu (MBA) em Ciências Criminais e Direito
Anticorrupção.

O documento foi assinado pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau; pela diretora da ESMP, Karla
Adriana Holanda Farias Vieira; e pelo reitor da UFMA,
Natalino Salgado.

Estão sendo oferecidas 50 vagas no curso, exclusivas
para membros e servidores do MPMA. 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, totalizando 360 horas de
atividades. As inscrições já estão abertas e o edital
pode ser acessado no site mpma.mp.br .

Os inscritos também deverão fazer um trabalho de
conclusão de curso no formato de artigo científico, que
deverá ser entregue e defendido no prazo máximo de
12 meses a partir do início das aulas.

Para o procurador-geral de justiça, o Ministério
Público e a Universidade Federal do Maranhão são
d u a s  i n s t i t u i ç õ e s  s é r i a s ,  c o m p e t e n t e s  e
comprometidas com a sociedade do estado. Eduardo
Nicolau enfatizou que, quanto mais especializada for a
equipe do MPMA, melhor será o serviço oferecido à
população. "Nossos promotores, procuradores de
justiça e servidores precisam estar sempre atualizados
e, para isso, precisamos estudar", ressaltou.

O reitor Natalino Salgado destacou que esse é um
momento singular e afirmou que, além de atuar na
educação, a Universidade Federal quer ser um
exemplo para a sociedade e, para isso, está
melhorando seus processos de gestão e aderindo à
política de anticorrupção. "Isso precisa ser uma política
contínua para que o país possa se desenvolver",
afirmou.

A diretora da ESMP, Karla Adriana Vieira, ressaltou
que o curso de pós-graduação em Ciências Criminais
e Direito Anticorrupção é uma construção coletiva, que
tem como base a atuação de antigos diretores da
Escola que, desde 2005, viram a necessidade de
oferecimento de cursos de especialização para melhor
servir à comunidade. "Fomos, entre as escolas do
sistema de justiça do Maranhão, os pioneiros em
oferecer cursos de pós-graduação", lembrou.

O Ministério Público do Maranhão e a UFMA
designaram como coordenadores do curso os
professores Lucylea Gonçalves França e Humberto
Oliveira, pela UFMA, e a promotora de justiça e
coordenadora do Programa de Pós-Graduação da
ESMP, Ana Luiza Almeida Ferro.

Também participaram da cerimônia de assinatura do
convênio a subprocuradora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Maria da Costa
Leite; a corregedora-geral do MPMA, Themis Maria
Pacheco de Carvalho, e o professor Roberto Mauro
Gurgel, vice-presidente do Conselho Estadual de
Educação.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/08/mpma-

e-ufma-firmam-convenio-para-curso.html
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MP pede internação da adolescente que
atropelou e matou três pessoas na Avenida

das Cajazeiras, em São Luís
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Deivid Pacheco, de 13 anos; Maria Raimunda de
Sousa, de 57 anos e João Victor de Sousa, de 15
anos, foram atropelados enquanto aguardavam um
ônibus após a saída de uma igreja

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) pediu a
internação, por mais 45 dias, da adolescente de 17
anos que atropelou e matou três pessoas na Avenida
Cajazeiras, em São Luís, no último sábado (14). A
jovem foi denunciada por ato infracional e o caso será
julgado pela Vara da Infância e Juventude de São
Luís.

De acordo com o Ministério Público, somente após
uma nova audiência, é que será definido se a jovem
vai continuar apreendida ou responderá ao processo
em liberdade. A adolescente continua apreendida no
Centro Integrado de Justiça Juvenil, em São Luís.

Dentro dos próximos 45 dias, que é o prazo máximo
da internação provisória, este procedimento possa
chegar ao bom termo, ao seu fim, com a audiência de
instrução de julgamento, quando o Ministério Público
pretende informar a responsabil ização dessa
adolescente que praticou ato fatidíco , explicou Luiz
Gongaza Martins, promotor de justiça.

O MP também pediu a separação do processo criminal
da adolescente e de Antônio Maria dos Reis, militar
reformado e dono do veículo que a jovem dirigia. A
intenção, segundo o órgão, é que ele responda em
outro processo pelo crime.

No que é do âmbito da adolescente, o processo fica na
esfera do Centro Integrado na Vara da Infância e da
Juventude, já em relação ao maior, o processo seguirá
a justiça comum , disse o promotor de justiça.

Segundo o MP, foi feito um pedido à Polícia Civil do
Maranhão (PC-MA) para que outras pessoas fossem
ouvidas no inquérito que investiga o caso.

A jovem de 17 anos foi autuada pelo ato infracional de
homicídio culposo na direção de veículo automotor,
que consta no Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
com agravante pelo fato de não ter habilitação.
Antônio Maria também foi autuado por ter entregue a

chave para um menor não habilitado.

GRUPO MATÉRIAS POLICIAIS ??????????

Site: https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/08/mp-

pede-internacao-da-adolescente-que.html
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MPMA e UFMA firmam convênio para
curso de pós-graduação
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Blog do Ezequiel Neves

Foi assinado, na manhã desta terça-feira, 17, na sede
da Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, o
Termo de Convênio n° 3/2021, entre o Ministério
Público do Maranhão (MPMA), por meio da Escola
Superior do Ministério Público  (ESMP) e a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O
convênio prevê a oferta do curso de pós-graduação
lato sensu (MBA) em Ciências Criminais e Direito
Anticorrupção.

O documento foi assinado pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau; pela diretora da ESMP, Karla
Adriana Holanda Farias Vieira; e pelo reitor da UFMA,
Natalino Salgado.

Estão sendo oferecidas 50 vagas no curso, exclusivas
para membros e servidores do MPMA. 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, totalizando 360 horas de
atividades. As inscrições já estão abertas e o edital
pode ser acessado no site mpma.mp.br .

Os inscritos também deverão fazer um trabalho de
conclusão de curso no formato de artigo científico, que
deverá ser entregue e defendido no prazo máximo de
12 meses a partir do início das aulas.

Para o procurador-geral de justiça, o Ministério
Público e a Universidade Federal do Maranhão são
d u a s  i n s t i t u i ç õ e s  s é r i a s ,  c o m p e t e n t e s  e
comprometidas com a sociedade do estado. Eduardo
Nicolau enfatizou que, quanto mais especializada for a
equipe do MPMA, melhor será o serviço oferecido à
população. "Nossos promotores, procuradores de
justiça e servidores precisam estar sempre atualizados
e, para isso, precisamos estudar", ressaltou.

O reitor Natalino Salgado destacou que esse é um
momento singular e afirmou que, além de atuar na
educação, a Universidade Federal quer ser um
exemplo para a sociedade e, para isso, está
melhorando seus processos de gestão e aderindo à
política de anticorrupção. "Isso precisa ser uma política
contínua para que o país possa se desenvolver",
afirmou.

A diretora da ESMP, Karla Adriana Vieira, ressaltou
que o curso de pós-graduação em Ciências Criminais
e Direito Anticorrupção é uma construção coletiva, que
tem como base a atuação de antigos diretores da
Escola que, desde 2005, viram a necessidade de
oferecimento de cursos de especialização para melhor
servir à comunidade. "Fomos, entre as escolas do
sistema de justiça do Maranhão, os pioneiros em
oferecer cursos de pós-graduação", lembrou.

O Ministério Público do Maranhão e a UFMA
designaram como coordenadores do curso os
professores Lucylea Gonçalves França e Humberto
Oliveira, pela UFMA, e a promotora de justiça e
coordenadora do Programa de Pós-Graduação da
ESMP, Ana Luiza Almeida Ferro.

Também participaram da cerimônia de assinatura do
convênio a subprocuradora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Maria da Costa
Leite; a corregedora-geral do MPMA, Themis Maria
Pacheco de Carvalho, e o professor Roberto Mauro
Gurgel, vice-presidente do Conselho Estadual de
Educação.

Site:

https://www.blogdoezequielneves.com/2021/08/mpma-e-

ufma-firmam-convenio-para-curso.html
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Programa MP na Comunidade é lançado em
São Luís
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Blog do Ezequiel Neves

Ao iniciar a solenidade, o titular da Promotoria
Comunitária Itinerante e coordenador do MP na
Comunidade, Vicente de Paulo Silva Martins, destacou
que, nos últimos anos, a instituição tem se destacado
como indutora de políticas públicas e transformadora
da realidade social. Para tanto, tem desenvolvido cada
vez mais parcerias de trabalho com os setores público,
privado e, principalmente, com a sociedade civil
organizada e as comunidades em geral. Acreditamos
que este é o melhor caminho para a construção de
uma cultura de paz e bem viver .

Em seguida, a diretora da Escola Superior do MPMA,
Karla Adriana Vieira, explicou que a aplicação de
mecanismos consensuais na resolução de conflitos,
em especial a mediação e as práticas restaurativas,
não se resume exclusivamente ao trato de desacordos
e à eliminação de eventuais lides. Se privilegia
sobretudo o diálogo, o respeito pelos interesses dos
envolvidos e a compreensão mútua de forma a tornar
os sujeitos ali presentes os verdadeiros protagonistas
de suas histórias .

Ela enfatizou que a Escola Superior, ao longo do
último ano, vem promovendo cursos e eventos ligados
à temática autocompositiva: Formação em Técnicas
de Comunicação Não-Violenta , Diálogos sobre
Comunicação Não-Violenta nas Relações de Trabalho
, Justiça Restaurativa .

Também presente ao lançamento, por meio virtual, o
presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara,
lembrou que o procurador-gera l  de jus t iça
potencializou a vertente de atuação mais próxima da
c o m u n i d a d e .  V e m o s ,  n e s s e  m o m e n t o ,  a
materialização institucional desse trabalho. A proposta
desse projeto possibilita acesso à justiça. Desejo êxito.

NOVO PERFIL

O diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais
(Secinst), José Márcio Maia Alves, proferiu a palestra
Ministério Público interagente e os núcleos de
mediação e de práticas restaurativas .

José Márcio Maia Alves destacou que a Constituição
de 88 concedeu um novo formato para o Ministério

Público brasileiro, como a tarefa de assumir o
protagonismo de defesa de interesses sociais. Nesse
contexto, o promotor de justiça deve estar com a
comunidade. A defesa não quer dizer somente postura
reativa, mas também proativa .

O promotor de justiça enfatizou, ainda, que o MP
precisa assimilar essa nova postura profissional
interagente. Ele exemplificou que a criação de núcleos
de mediação comunitária, a exemplo do Núcleo
Comunitário de Mediação e Práticas Restaurativas da
Divineia, que funcionará em um espaço cedido pela
Igreja São Paulo, é uma alternativa de transformação
e interação social.

Para o secretário estadual de Direitos Humanos e
Participação Popular, Francisco Gonçalves, o MP na
Comunidade é uma iniciativa de medida restaurativa
necessária em uma sociedade marcada por exclusão
social .  O Ministério Público  tem um papel
pedagógico, na medida que outros modelos de
exercício da justiça e mediações de conflitos são
criados. Esses espaços estabelecem relação mais
equilibrada ao construir vínculos comunitários .

O arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana,
ressaltou que, em uma sociedade onde o abismo da
desigualdade social tem aumentado, é necessária a
presença do MP na escuta, abertura e busca de
soluções. Que a força de Deus, da fraternidade e da
paz seja a condutora deste trabalho nas comunidades
.

No mesmo sentido, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, frisou a necessidade de resgatar
esse pacto do MP com a sociedade ao referir-se ao
atendimento das demandas da população mais
vulnerável. O único partido do Ministério Público é o
povo, a sociedade, o trabalho contra a falta de escola,
de saúde, dentre outros problemas. Temos que ser o
apoio da sociedade. Precisamos cuidar do nosso povo
.

O chefe do MPMA citou, ainda, o esforço institucional
para a criação das Promotorias Distritais, em São Luís,
cujo projeto prevê a instalação das unidades dentro de
bairros populosos, facilitando o acesso das pessoas
aos serviços de garantia de seus direitos e cidadania.

Neste primeiro momento, estão previstas sete
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Promotorias Distritais nas seguintes regiões: Centro,
Itaqui-Bacanga (em parceria com a Defensoria
Pública), Divinéia, Cidade Operária, Cohatrac,
Coroadinho e Zona Rural.

Todas as sete Promotorias Distritais já estão com
processo de criação em tramitação no Colégio de
Procuradores de Justiça, e quatro delas já possuem
promotores de justiça previstos para assumí-las. Após
a deliberação, serão iniciados os processos de
reforma e construção para que as Promotorias entrem
em funcionamento.

Site:

https://www.blogdoezequielneves.com/2021/08/programa

-mp-na-comunidade-e-lancado-em.html
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Falso pastor preso no DF é investigado por
violência doméstica em Imperatriz
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Foi transferido nesta terça-feira (17) para Sergipe,
após ser preso no último sábado (14), em um
shopping de Taguatinga, no Distrito Federal, um falso
pastor que aplicava golpes em vários Estados.

Em Sergipe, Alailson Amorim é investigado por
estelionato, após venda de um veículo pelo valor de
R$ 34 mil para um idoso. Nesse caso o investigado se
apresentava como juiz de direito e pastor evangélico e
afirmava que sua esposa era proprietária do carro
negociado.

A transferência do dinheiro foi feita e pela demora em
receber o veículo, quando a vítima procurou saber a
procedência do carro, descobriu que o veículo estava
alienado com uma dívida de R$ 18 mil junto a uma
instituição financeira.

Nas investigações da Delegacia da Mulher em
Imperatriz, em parceria com o Ministério Público do
Maranhão, ele é suspeito de violência doméstica,
abuso sexual e violência psicológica.

Uma vítima em Imperatriz denunciou que o ex-
companheiro praticava diversos crimes e que tinha
processos em vários estados, desde roubos de carro,
reconhecimento de paternidade, até acusações de
estupro e cárcere privado.

O golpe

Alailson se aproximava das vítimas pelas redes
sociais. Após ganhar confiança, principalmente de
mulheres, ele passava a praticar atos de violência
física, psicológica e patrimonial. Quando terminava o
ciclo de violência, ele então se mudava para outro
estado da Federação. O acusado diz ser pastor
itinerante e apenas em uma de suas mídias sociais ele
possui mais de 40 mil seguidores.

Nas redes sociais o falso pastor anunciava que estava
de viagem marcada para Lisboa, mas já tinha três
mandados de prisão expedidas contra ele, dois pela
Justiça de Sergipe e um pela Central de Inquéritos de
Imperatriz, no Maranhão.

Site: https://www.portalimaranhao.com.br/falso-pastor-

preso-no-df-e-investigado-por-violencia-domestica-em-

imperatriz/
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MP pede internação de adolescente que
atropelou e matou três pessoas em parada de

ônibus
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Da Redação

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) pediu a
internação por mais 45 dias da adolescente de 17
anos que atropelou e matou três pessoas em uma
parada de ônibus, no último sábado (14), na avenida
das Cajazeiras, em São Luís. A adolescente foi
autuada por ato infracional e o caso será julgado pela
Vara da Infância e Juventude. Uma nova audiência na
Justiça decidirá se ela continua internada ou responde
pelo processo em liberdade.

Veja também : Vítimas de atropelamento em parada
de ônibus são sepultadas em São Luís

A jovem e o dono do veículo dirigido por ela foram
autuados no sábado no plantão das Cajazeiras. A
adolescente por ato infracional relacionado ao artigo
302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é justamente
o homicídio culposo na direção de veículo automotor e
com a pena aumentada em ? por razão de ter
praticado sem possuir habilitação e ter invadido a
calçada.

O proprietário do veículo, o militar reformado Antônio
Maria dos Reis, foi autuado também no Código de
Trânsito Brasileiro, no artigo 310, por ter entregado a
chave do veículo para a adolescente.

Mais testemunhas devem ser ouvidas pela polícia no
inquérito que investiga o caso, a pedido do Ministério
Público. A jovem permanece apreendida no Centro
Integrado de Justiça Juvenil, em São Luís.

O caso

Na noite do último sábado (14), uma adolescente de
17 anos atropelou e matou três pessoas em uma
parada de ônibus, localizada na avenida das
Cajazeiras, em São Luís. As vítimas foram Maria
Raimunda de Sousa , de 57 anos, João Victor de
Sousa , de 15 e Deivid Pacheco , de 13 anos. Outras
três pessoas ficaram feridas.

Em depoimento para a polícia, a adolescente afirmou
que perdeu o controle da direção ao tentar frear o
carro para evitar uma colisão com outro veículo, porém

confundiu o pedal de frear e acelerou atropelando as
vítimas.

A adolescente foi apreendida pela Polícia Civil e
autuada em flagrante. Antônio Maria dos Reis, dono
do veículo, assinou um termo circunstanciado de
ocorrência e foi liberado. O caso será investigado pela
Delegacia do Adolescente Infrator, em São Luís.

Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/08/mp-pede-

internacao-de-adolescente-que-atropelou-e-matou-tres-

pessoas-em-parada-de-onibus/

21

https://oimparcial.com.br/policia/2021/08/mp-pede-internacao-de-adolescente-que-atropelou-e-matou-tres-pessoas-em-parada-de-onibus/
https://oimparcial.com.br/policia/2021/08/mp-pede-internacao-de-adolescente-que-atropelou-e-matou-tres-pessoas-em-parada-de-onibus/
https://oimparcial.com.br/policia/2021/08/mp-pede-internacao-de-adolescente-que-atropelou-e-matou-tres-pessoas-em-parada-de-onibus/


AMPEM emite nota de repúdio contra o
deputado Yglésio Moyses

 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Associação do Ministério Público do Maranhão
(Ampem) emitiu uma nota de repúdio contra o
deputado estadual Yglésio Moyses, em razão do
episódio envolvendo o deputado e o promotor Cláudio
Guimarães no último final de semana.

Yglésio foi até bairro do Olho d'Água, onde segundo
ele, teria recebido reclamações de moradores
reclamando do fechamento dos acessos às praias e
consequentemente proibindo a passagem de veículos
de algumas residências.

De posse de um trator, Yglésio desobstruiu a via, que
segundo os moradores teria sido bloqueada pelo
promotor Cláudio Guimarães. Os dois chegaram a
trocar acusações e com uma forte discussão.

O caso teve grande repercussão na internet.

A Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão - AMPEM, por sua Diretoria, em razão dos
fatos veiculados na Imprensa e nas redes sociais pelo
Deputado Estadual Yglésio Moisés, ocorridos na praia
do Olho D'água, no último sábado, dia 14/08/2021,
vem a público manifestar seu profundo repúdio pelas
atitudes praticadas por este parlamentar que, por
óbvio, não retratam os posicionamentos e atitudes da
Casa Parlamentar à qual pertence, fatos estes que
demonstram o absoluto descaso do citado Deputado
Estadua l  pe los  Poderes  democra t icamente
constituídos, quando de forma arbitrária, desarrazoada
e truculenta desrespeitou uma sentença judicial
t r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o  ( P r o c e s s o  3 0 4 2 4 -
32.2011.4.01.3700 - 8ª Vara Federal da Seção
Jud ic iá r ia  do  Maranhão) ,  bem como a tos
administrativos da Prefeitura de São Luís exercidos
para o cumprimento da citada decisão judicial, matéria
que também foi objeto da Recomendação 22021,
expedida pela 24ª Promotoria de Justiça Especializada
de São Luís.

O Deputado Estadual Yglésio ainda agiu de forma
provocativa e desrespeitosa em relação à pessoa do
Promotor de Justiça Claudio Guimarães, o qual não
revidou tais provocações, em respeito à sua condição
de autoridade pública e ao cargo representado pelo
citado Deputado Estadual.

A AMPEM, por meio de sua Diretoria, externa total
apoio ao seu associado Claudio Guimarães, em face

do comportamento exemplar demonstrado no trato do
problema, atuando com a calma e serenidade
necessárias a aqueles que exercem cargos públicos.

Veja a nota na íntegra

Veja o vídeo
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MPMA e UFMA firmam convenio para
curso pós-graduação

 

O DEBATE / SÃO LUÍS / MA - ULTIMAS - pág.: 08. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi assinado, na manhã desta terça-feira, 17, na sede
da Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, o
Termo de Convênio n° 3/2021, entre o Ministério
Público do Maranhão (MPMA), por meio da Escola
Superior do Ministério Público  (ESMP) e a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O
convênio prevê a oferta do curso de pós-graduação
lato sensu em Ciências Cr iminais e Dire i to
Ant icorrupção.

O documento foi assinado pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau; pela diretora da ESMP, Karla
Adriana Holanda Farias Vieira; e pelo reitor da UFMA,
Natalino Salgado.

Estão sendo oferecidas 50 vagas no curso, para
membros e servidores do MPMA. As atividades terão
início em 2 de setembro e serão realizadas de forma
quinzenal, sempre às quintas e sextas-feiras, por
enquanto, de forma virtual. Serão 18 módulos, que
acontecerão no decorrer de nove meses, totalizando
360 horas de atividades. As inscrições já estão abertas
e o edital pode ser acessado no site mpma.mp.br.

Para o procurador-geral de justiça, o Ministério
Público e a Universidade Federal do Maranhão são
d u a s  i n s t i t u i ç õ e s  s é r i a s ,  c o m p e t e n t e s  e
comprometidas com a sociedade do estado. Eduardo
Nicolau enfatizou que, quanto mais especializada for a
equipe do MPMA, melhor será o serviço oferecido à
população. "Nossos promotores, procuradores de
justiça e servidores precisam estar sempre atualizados
e, para isso, precisamos estudar", ressaltou.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

18-08-2021/
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Dados da consulta pública do novo
planejamento estratégico do MPMA são

apresentados
 

O DEBATE / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 06. Qua, 18 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foram apresentados nesta terça-feira, 17, para o
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, os
resultados da consulta pública oriundos da primeira
etapa do novo Planejamento Estratégico do Ministério
Público do Maranhão para o período de 2021-2029.

O diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag),  Carlos Henrique Rodrigues Vieira,
acompanhado pelos servidores lotados na unidade,
Samyr Cutrim, Guilherme Ferre e Cláudio Marcelo
Amorim, detalharam ao chefe da instituição e a
membros da administração superior os números do
diagnóstico, que teve a part icipação de 541
respondentes, dentre membros, servidores, estagiários
e demais integrantes da sociedade maranhense em
geral, entre 1° de junho e 18 de julho de 2021.

Os dados consolidados apresentam os temas
prioritários para atuação do Ministério Público do
Maranhão. Os cinco principais temas da área
finalística apontados pelo público foram: Combate à
Corrupção/Patrimônio Público, Saúde, Educação,
Infância e Adolescência e Segurança Pública.
Também foram indicados os principais temas da área
estruturante (administrativa), dentre eles: Tecnologia
da Informação, Gestão Orçamentária, Gestão
Est ra tég ica ,  Gestão de Pessoas e  Gestão
Admin is t ra t iva .

Segundo Carlos Henrique Vieira, esses temas
priorizados na consulta pública serão desdobrados em
programas e ações estratégicas, durante a realização
de Encontros Regionais do Planejamento, que estão
programados para acontecer nos dias 31 de agosto,
em São Luís, e 2 de setembro, em Imperatriz, num
primeiro momento, e posteriormente em Timon. Todos
os encontros irão contar com a participação do
conse lhe i ro  e  p res idente  da  Comissão de
Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do
Ministério Público (CPE-CNMP), Sebastião Caixeta,
e demais membros e servidores da equipe da referida
comissão.
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MP autoriza aplicação de recursos para
melhoria dos serviços de ferry-boats

 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 18 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

MP autoriza aplicação de recursos para melhoria dos
serviços de ferry-boats (Foto: Divulgação)

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) da Assembleia Legislativa do Maranhão
aprovou, na reunião dessa terça-feira (17), a Medida
Provisória 360/2021, que autoriza o Poder Executivo a
utilizar recursos públicos para assegurar a adequada
prestação de serviços de transporte aquaviário
intermunicipal de ferry-boat .

A reunião foi comandada pelo presidente da CCJ,
deputado Adelmo Soares (PCdoB), e contou com a
presença dos deputados Ciro Neto (PP), Rafael Leitoa
(PDT), Neto Evangelista (DEM) e Antonio Pereira
(DEM).

De acordo com a MP, os recursos a serem utilizados
serão destinados, exclusivamente, a assegurar o
restabelecimento e manutenção da prestação
adequada do serviço, principalmente para recuperar
as três embarcações da empresa Servi-Porto Ltda:
Cidade de Tutóia, Baía de São José e Cidade de
Araioses.

Obrigações

A MP estabelece que a utilização dos recursos
dependerá da prévia atestação da impossibilidade de
a Servi-Porto cumprir as obrigações necessárias para
a manutenção do serviço com recursos próprios e,
ainda, que os valores despendidos pelo governo
estadual deverão ser restituídos ou compensados pela
empresa, seus acionistas e concessionários, com
correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).

A matéria diz, ainda, que caso não haja ressarcimento
amigável, o Governo do Estado adotará medidas
judiciais para garantir o reembolso do valor, podendo,
inclusive, reter as embarcações.

Justificativa

Em mensagem de encaminhamento da matéria à
Assembleia, o governador Flávio Dino esclarece que,
em virtude de falhas na prestação dos serviços de
transporte intermunicipal aquaviário por parte da
empresa Servi-Porto Ltda, foi determinada, por meio
do Decreto 35.612, a intervenção na gestão da

empresa, reiterada pelo Decreto 36.431.

"Em Relatório Parcial de Intervenção, foi apresentado
à Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB) detalhamento da situação econômica,
financeira e operacional em que se encontrava a
permissionária, bem como as medidas adotadas pelo
Poder Concedente, durante a intervenção, para a
garantia adequada da prestação do serviço e contorno
da embaraçosa situação financeira da sociedade
empresária", acrescenta o governador.

Ainda conforme Dino, após a primeira intervenção, a
gestão da permissionária não observou as orientações
indicadas, que eram relevantes para o prosseguimento
do trabalho de recuperação da frota, bem como para a
reabilitação da saúde financeira e fiscal da empresa e
a adequada prestação de serviço, o que se repetiu na
segunda intervenção.

"A atual situação financeira da permissionária não
suporta a recuperação, com as receitas próprias, das
três embarcações de sua propriedade, as quais se
encontram em situação de deterioração em razão da
histórica falta de manutenção. Por essa razão, a
urgência da autorização contida nesta MP decorre da
própria essencialidade do serviço de transporte
aquaviário intermunicipal, o qual é imprescindível para
o deslocamento diário de diversos cidadãos entre os
municípios maranhenses", ressalta o governador.
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Combate à violência contra a mulher é foco
de debate virtual nesta quarta-feira

 

MA 24 HORAS / BALSAS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 18 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão
(PGE/MA) realiza, nesta quarta-feira (18), às 15h, o
webinário "Rompendo com a violência: 15 anos da Lei
Maria da Penha". O evento é aberto a toda a
sociedade e objet iva sensibi l izar quanto ao
enfrentamento da violência contra a mulher que, de
acordo com estudos de diversas instituições, ganhou
contornos ainda mais acentuados em razão da
pandemia da Covid-19.

O webinário é realizado em alusão à Campanha
Agosto Lilás que marca a luta pelo fim da violência
doméstica e remete ainda ao mês em que foi
sancionada a Lei nº 11.340/2006, conhecida
mundialmente como Lei Maria da Penha. A atividade
será transmitida pelo canal PGE Maranhão no
Youtube e também pela plataforma Zoom. Para os
participantes que realizarem sua inscrição serão
disponibilizados certificados de 3 horas.

Para a discussão do tema foram convidadas três
profissionais que são grandes referências no
enfrentamento à violência de gênero no estado. O
evento será aberto com a palestra da diretora da Casa
da Mulher Brasileira e ex-secretária adjunta de Estado
da Mulher, Susan Lucena, que abordará a importância
da atuação da rede de proteção à mulher em situação
de violência no Maranhão. Em seguida, a psicóloga
clínica, Anne de Andrade, traz uma visão sobre os
mecanismos da violência doméstica e familiar na
sociedade e, como última exposição, a delegada e
também coordenadora das Delegacias da Mulher do
Estado do Maranhão, Kazumi Tanaka, abordará as
medidas protetivas e os avanços em políticas para
proteção de mulheres.

Após as exposições das especialistas, o evento terá
seu momento de interação com os participantes que
poderão fazer perguntas sobre o tema. A mediação de
toda a atividade será conduzida pela procuradora do
Estado do Maranhão, Amanda Pinto Neves. As
inscrições são gratuitas e já estão disponíveis nas
redes sociais e no site da Procuradoria Geral do
Estado.

Números da Violência contra a Mulher

De acordo com pesquisa do Datafolha, encomendada
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e
divulgada no final do primeiro semestre de 2021,

aproximadamente 17 milhões de mulheres (24,4%)
sofreram violência física, psicológica ou sexual no
último ano. Números que representam um crescimento
de quase 10% dos casos e  que apontam,
assustadoramente, como principais autores das
agressões, companheiros, namorados e ex-parceiros.

Sobre a Lei Maria da Penha

Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei
Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006) tem em seu escopo os mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher e
também garantir assistência e proteção às vítimas. A
lei atende a determinações estabelecidas na
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher da Organização
dos Estados Americanos (OEA), ratificada pelo Brasil
em 1994 e na Convenção para Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw)
da Organização das Nações Unidas (ONU).

O nome da lei é uma homenagem à farmacêutica
Maria da Penha Maia, que ficou paraplégica após levar
um tiro disparado pelo próprio marido, em 1983.

SERVIÇO

O quê: PGE realiza webinário "Rompendo com a
violência: 15 anos da Lei Maria da Penha".

Quando: Nesta quarta-feira (18), às 15h.

Onde: Transmissão on-line pelo canal PGE Maranhão
no Youtube.

Comentários

Fonte: Agência de Noticias do Maranhão

É proibida a reprodução total ou parcial de seu
conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou
editor
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Combate à violência contra a mulher é foco
de debate virtual nesta quarta-feira
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Assessoria

A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão
(PGE/MA) realiza, nesta quarta-feira (18), às 15h, o
webinário "Rompendo com a violência: 15 anos da Lei
Maria da Penha". O evento é aberto a toda a
sociedade e objet iva sensibi l izar quanto ao
enfrentamento da violência contra a mulher que, de
acordo com estudos de diversas instituições, ganhou
contornos ainda mais acentuados em razão da
pandemia da Covid-19.

O webinário é realizado em alusão à Campanha
Agosto Lilás que marca a luta pelo fim da violência
doméstica e remete ainda ao mês em que foi
sancionada a Lei nº 11.340/2006, conhecida
mundialmente como Lei Maria da Penha. A atividade
será transmitida pelo canal PGE Maranhão no
Youtube e também pela plataforma Zoom. Para os
participantes que realizarem sua inscrição serão
disponibilizados certificados de 3 horas.

Para a discussão do tema foram convidadas três
profissionais que são grandes referências no
enfrentamento à violência de gênero no estado. O
evento será aberto com a palestra da diretora da Casa
da Mulher Brasileira e ex-secretária adjunta de Estado
da Mulher, Susan Lucena, que abordará a importância
da atuação da rede de proteção à mulher em situação
de violência no Maranhão. Em seguida, a psicóloga
clínica, Anne de Andrade, traz uma visão sobre os
mecanismos da violência doméstica e familiar na
sociedade e, como última exposição, a delegada e
também coordenadora das Delegacias da Mulher do
Estado do Maranhão, Kazumi Tanaka, abordará as
medidas protetivas e os avanços em políticas para
proteção de mulheres.

Após as exposições das especialistas, o evento terá
seu momento de interação com os participantes que
poderão fazer perguntas sobre o tema. A mediação de
toda a atividade será conduzida pela procuradora do
Estado do Maranhão, Amanda Pinto Neves. As
inscrições são gratuitas e já estão disponíveis nas
redes sociais e no site da Procuradoria Geral do
Estado.

Números da Violência contra a Mulher

De acordo com pesquisa do Datafolha, encomendada

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e
divulgada no final do primeiro semestre de 2021,
aproximadamente 17 milhões de mulheres (24,4%)
sofreram violência física, psicológica ou sexual no
último ano. Números que representam um crescimento
de quase 10% dos casos e  que apontam,
assustadoramente, como principais autores das
agressões, companheiros, namorados e ex-parceiros.

Sobre a Lei Maria da Penha

Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei
Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006) tem em seu escopo os mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher e
também garantir assistência e proteção às vítimas. A
lei atende a determinações estabelecidas na
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher da Organização
dos Estados Americanos (OEA), ratificada pelo Brasil
em 1994 e na Convenção para Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw)
da Organização das Nações Unidas (ONU).

O nome da lei é uma homenagem à farmacêutica
Maria da Penha Maia, que ficou paraplégica após levar
um tiro disparado pelo próprio marido, em 1983.
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Programa MP na Comunidade é lançado em
São Luís
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Ezequiel Neves

Ao iniciar a solenidade, o titular da Promotoria
Comunitária Itinerante e coordenador do MP na
Comunidade, Vicente de Paulo Silva Martins, destacou
que, nos últimos anos, a instituição tem se destacado
como indutora de políticas públicas e transformadora
da realidade social. Para tanto, tem desenvolvido cada
vez mais parcerias de trabalho com os setores público,
privado e, principalmente, com a sociedade civil
organizada e as comunidades em geral. Acreditamos
que este é o melhor caminho para a construção de
uma cultura de paz e bem viver .

Em seguida, a diretora da Escola Superior do MPMA,
Karla Adriana Vieira, explicou que a aplicação de
mecanismos consensuais na resolução de conflitos,
em especial a mediação e as práticas restaurativas,
não se resume exclusivamente ao trato de desacordos
e à eliminação de eventuais lides. Se privilegia
sobretudo o diálogo, o respeito pelos interesses dos
envolvidos e a compreensão mútua de forma a tornar
os sujeitos ali presentes os verdadeiros protagonistas
de suas histórias .

Ela enfatizou que a Escola Superior, ao longo do
último ano, vem promovendo cursos e eventos ligados
à temática autocompositiva: Formação em Técnicas
de Comunicação Não-Violenta , Diálogos sobre
Comunicação Não-Violenta nas Relações de Trabalho
, Justiça Restaurativa .

Também presente ao lançamento, por meio virtual, o
presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara,
lembrou que o procurador-gera l  de jus t iça
potencializou a vertente de atuação mais próxima da
c o m u n i d a d e .  V e m o s ,  n e s s e  m o m e n t o ,  a
materialização institucional desse trabalho. A proposta
desse projeto possibilita acesso à justiça. Desejo êxito.

NOVO PERFIL

O diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais
(Secinst), José Márcio Maia Alves, proferiu a palestra
Ministério Público interagente e os núcleos de
mediação e de práticas restaurativas .

José Márcio Maia Alves destacou que a Constituição
de 88 concedeu um novo formato para o Ministério

Público brasileiro, como a tarefa de assumir o
protagonismo de defesa de interesses sociais. Nesse
contexto, o promotor de justiça deve estar com a
comunidade. A defesa não quer dizer somente postura
reativa, mas também proativa .

O promotor de justiça enfatizou, ainda, que o MP
precisa assimilar essa nova postura profissional
interagente. Ele exemplificou que a criação de núcleos
de mediação comunitária, a exemplo do Núcleo
Comunitário de Mediação e Práticas Restaurativas da
Divineia, que funcionará em um espaço cedido pela
Igreja São Paulo, é uma alternativa de transformação
e interação social.

Para o secretário estadual de Direitos Humanos e
Participação Popular, Francisco Gonçalves, o MP na
Comunidade é uma iniciativa de medida restaurativa
necessária em uma sociedade marcada por exclusão
social .  O Ministério Público  tem um papel
pedagógico, na medida que outros modelos de
exercício da justiça e mediações de conflitos são
criados. Esses espaços estabelecem relação mais
equilibrada ao construir vínculos comunitários .

O arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana,
ressaltou que, em uma sociedade onde o abismo da
desigualdade social tem aumentado, é necessária a
presença do MP na escuta, abertura e busca de
soluções. Que a força de Deus, da fraternidade e da
paz seja a condutora deste trabalho nas comunidades
.

No mesmo sentido, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, frisou a necessidade de resgatar
esse pacto do MP com a sociedade ao referir-se ao
atendimento das demandas da população mais
vulnerável. O único partido do Ministério Público é o
povo, a sociedade, o trabalho contra a falta de escola,
de saúde, dentre outros problemas. Temos que ser o
apoio da sociedade. Precisamos cuidar do nosso povo
.

O chefe do MPMA citou, ainda, o esforço institucional
para a criação das Promotorias Distritais, em São Luís,
cujo projeto prevê a instalação das unidades dentro de
bairros populosos, facilitando o acesso das pessoas
aos serviços de garantia de seus direitos e cidadania.

Neste primeiro momento, estão previstas sete
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Promotorias Distritais nas seguintes regiões: Centro,
Itaqui-Bacanga (em parceria com a Defensoria
Pública), Divinéia, Cidade Operária, Cohatrac,
Coroadinho e Zona Rural.

Todas as sete Promotorias Distritais já estão com
processo de criação em tramitação no Colégio de
Procuradores de Justiça, e quatro delas já possuem
promotores de justiça previstos para assumí-las. Após
a deliberação, serão iniciados os processos de
reforma e construção para que as Promotorias entrem
em funcionamento.

Site:

https://www.blogdoezequielneves.com/2021/08/programa

-mp-na-comunidade-e-lancado-em.html
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Programa MP na Comunidade é lançado em
São Luís
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Eduardo Ericeira

O Programa Comunitário em Mediação e Práticas
Restaurativas - MP na Comunidade - foi lançado, na
manhã desta terça-feira, 17, em cerimonia híbrida
(virtual e presencial), reunindo autoridades religiosas,
do sistema de justiça, sociedade civil, da área
educacional e representantes dos Poderes Legislativo,

Ao iniciar a solenidade, o titular da Promotoria
Comunitária Itinerante e coordenador do MP na
Comunidade, Vicente de Paulo Silva Martins, destacou
que, nos últimos anos, a instituição tem se destacado
como indutora de políticas públicas e transformadora
da realidade social. Para tanto, tem desenvolvido cada
vez mais parcerias de trabalho com os setores público,
privado e, principalmente, com a sociedade civil
organizada e as comunidades em geral. Acreditamos
que este é o melhor caminho para a construção de
uma cultura de paz e bem viver .

Em seguida, a diretora da Escola Superior do MPMA,
Karla Adriana Vieira, explicou que a aplicação de
mecanismos consensuais na resolução de conflitos,
em especial a mediação e as práticas restaurativas,
não se resume exclusivamente ao trato de desacordos
e à eliminação de eventuais lides. Se privilegia
sobretudo o diálogo, o respeito pelos interesses dos
envolvidos e a compreensão mútua de forma a tornar
os sujeitos ali presentes os verdadeiros protagonistas
de suas histórias .

Ela enfatizou que a Escola Superior, ao longo do
último ano, vem promovendo cursos e eventos ligados
à temática autocompositiva: Formação em Técnicas
de Comunicação Não-Violenta , Diálogos sobre
Comunicação Não-Violenta nas Relações de Trabalho
, Justiça Restaurativa .

Também presente ao lançamento, por meio virtual, o
presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara,
lembrou que o procurador-gera l  de jus t iça
potencializou a vertente de atuação mais próxima da
c o m u n i d a d e .  V e m o s ,  n e s s e  m o m e n t o ,  a
materialização institucional desse trabalho. A proposta
desse projeto possibilita acesso à justiça. Desejo êxito.

NOVO PERFIL

O diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais
(Secinst), José Márcio Maia Alves, proferiu a palestra
Ministério Público interagente e os núcleos de
mediação e de práticas restaurativas .

José Márcio Maia Alves destacou que a Constituição
de 88 concedeu um novo formato para o Ministério
Público brasileiro, como a tarefa de assumir o
protagonismo de defesa de interesses sociais. Nesse
contexto, o promotor de justiça deve estar com a
comunidade. A defesa não quer dizer somente postura
reativa, mas também proativa .

O promotor de justiça enfatizou, ainda, que o MP
precisa assimilar essa nova postura profissional
interagente. Ele exemplificou que a criação de núcleos
de mediação comunitária, a exemplo do Núcleo
Comunitário de Mediação e Práticas Restaurativas da
Divineia, que funcionará em um espaço cedido pela
Igreja São Paulo, é uma alternativa de transformação
e interação social.

Para o secretário estadual de Direitos Humanos e
Participação Popular, Francisco Gonçalves, o MP na
Comunidade é uma iniciativa de medida restaurativa
necessária em uma sociedade marcada por exclusão
social .  O Ministério Público  tem um papel
pedagógico, na medida que outros modelos de
exercício da justiça e mediações de conflitos são
criados. Esses espaços estabelecem relação mais
equilibrada ao construir vínculos comunitários .

O arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana,
ressaltou que, em uma sociedade onde o abismo da
desigualdade social tem aumentado, é necessária a
presença do MP na escuta, abertura e busca de
soluções. Que a força de Deus, da fraternidade e da
paz seja a condutora deste trabalho nas comunidades
.

No mesmo sentido, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, frisou a necessidade de resgatar
esse pacto do MP com a sociedade ao referir-se ao
atendimento das demandas da população mais
vulnerável. O único partido do Ministério Público é o
povo, a sociedade, o trabalho contra a falta de escola,
de saúde, dentre outros problemas. Temos que ser o
apoio da sociedade. Precisamos cuidar do nosso povo
.
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O chefe do MPMA citou, ainda, o esforço institucional
para a criação das Promotorias Distritais, em São Luís,
cujo projeto prevê a instalação das unidades dentro de
bairros populosos, facilitando o acesso das pessoas
aos serviços de garantia de seus direitos e cidadania.

Neste primeiro momento, estão previstas sete
Promotorias Distritais nas seguintes regiões: Centro,
Itaqui-Bacanga (em parceria com a Defensoria
Pública), Divinéia, Cidade Operária, Cohatrac,
Coroadinho e Zona Rural.

Todas as sete Promotorias Distritais já estão com
processo de criação em tramitação no Colégio de
Procuradores de Justiça, e quatro delas já possuem
promotores de justiça previstos para assumí-las. Após
a deliberação, serão iniciados os processos de
reforma e construção para que as Promotorias entrem
em funcionamento.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/08/progra

ma-mp-na-comunidade-e-lancado-em.html
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