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Alema se solidariza com Yglésio após nota
da Ampem

 

BLOG ANTÔNIO MARTINS. Qui, 19 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Assembleia Legislat iva e a Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM)
se manifestaram nesta quarta-feira (18), acerca do
episódio envolvendo o deputado estadual, Yglésio
Moyses e o promotor de Justiça, Cláudio Guimarães.

Em nota, o presidente da Assembleia, Othelino Neto
dissse que o deputado Yglésio estava exercendo sua
função de fiscalizador das leis e em defesa da
sociedade e que não cometeu nenhum ato ilegal que
desabone a sua conduta de parlamentar ilibado

"A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em
face do episódio ocorrido na praia do Olho d'Água, no
último sábado (14), envolvendo o deputado estadual
Yglésio Moyses (PROS) e o promotor de justiça
Cláudio Guimarães, manifesta total solidariedade ao
parlamentar, que tão somente estava exercendo sua
função de fiscalizador das leis e em defesa da
sociedade.

Em que pesem as circunstâncias do ocorrido, a
Constituição Federal garante aos parlamentares, no
desempenho das suas funções, dentro ou fora das
Casas legislativas, a prerrogativa da independência e
inviolabilidade enquanto fiscalizadores das leis,
prerrogativas estas que se destinam a proteger o
próprio Parlamento, como instituição do Estado
Democrático de Direito.

Portanto, o deputado Yglésio Moyses não praticou, na
praia do Olho d'Água, qualquer ato ilegal que
desabone a sua conduta de parlamentar ilibado e
compromet ido com a defesa da soc iedade
maranhense.

Ressaltamos, ainda, que abuso ou violação que venha
a ocorrer contra qualquer deputado estadual do
Maranhão,  no  exerc íc io  das  suas  funções
parlamentares, será fortemente repudiado por esta
Casa Legislativa".

Mais cedo, a Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (AMPEM) repudiou as atitudes
praticadas pelo parlamentar.

"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,
exped ida  pe la  24a  Promoto r ia  de  Jus t i ça
Espec ia l i zada  de  São  Lu ís .

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".

Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/alema-se-

solidariza-com-yglesio-apos-nota-da-ampem/
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Atropelamento: MP pede que autora siga
internada

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 09. Qui, 19 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 4ª Promotoria da Infância e Juventude de São Luís
requereu, no último dia 16, a manutenção da
internação da adolescente apontada como condutora
de um veículo envolvido em acidente ocorrido na noite
do último dia 14, na Rua das Cajazeiras, Centro da
capital.

Na ocasião, três pessoas que estavam na calçada
foram atropeladas e morreram. Uma ví t ima
sobreviveu, tendo sido encaminhada ao hospital.

A adolescente, após receber os primeiros socorros e
atendimento hospitalar para os ferimentos leves que
apresentava, foi encaminhada à Delegacia do
Adolescente Infrator (DAI), onde foi autuada. Em
seguida, o Ministério Público do Maranhão solicitou a
internação provisória da jovem, que foi deferida pelo
juiz plantonista.

Gravidade Na Representação, o promotor de justiça
Luiz Gonzaga Martins Coelho aponta que estão
presentes a autoria e a materialidade do delito e que,
considerando a natureza e a gravidade dos fatos, é
necessária a manutenção da internação provisória da
adolescente e que lhe seja aplicada a medida
socioeducativa cabível.

No documento, Luiz Gonzaga Coelho também observa
que o proprietário do veículo tinha conhecimento de
que a jovem era menor de 18 anos e não tinha carteira
de habilitação.

"Sua atitude constitui crime, devendo sua conduta ser
avaliada por um dos promotores de justiça criminal da
capital", observou.

O acidente Em depoimento para a polícia, a jovem diz
ter saído do bairro Liberdade e tinha como destino o
bairro Retiro Natal onde deixaria uma amiga. Quando,
na Avenida das Cajazeiras, perdeu o controle da
direção do veículo ao tentar frear o carro para evitar
uma colisão em um outro automóvel. Nesse momento,
a adolescente acabou confundindo os pedais e, ao
invés de frear, acelerou o veículo e acabou
atropelando as vít imas.

As três pessoas mortas estavam na calçada à margem
da avenida e foram identif icadas como Maria
Raimunda Lavoura de Sousa, de 57 anos - que morreu
no local; João Victor Pinto de Sousa, de 15 anos e

David Ricardo Pacheco, de 13 anos.

Os dois últimos chegaram a ser atendidos, mas não
resistiram aos ferimentos.

Os outros três feridos foram encaminhados ao Hospital
Djalma Marques (Socorrão I).

O local é bastante movimentado por ficar próximo a
igrejas evangélicas, hospitais e unidades de polícia.
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MP quer internação de adolescente
 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - VIDA - pág.: 08. Qui, 19 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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

21/oimparcial-36.450.orig.pdf
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"Órfãos da Covid" é tema de seminário
 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - VIDA - pág.: 08. Qui, 19 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Mais de 9 mil pessoas perderam a vida para a Covid-
19 no Maranhão, de acordo com dados do último
boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da
Saúde. Na capital, cerca de 2.534 pessoas. Quantas
dessas vítimas eram pais e mães, e deixaram filhos e
filhas órfãos ainda crianças? "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 seriam
os menos afetados pela pandemia", afirmou a diretora
da Escola Superior do Ministério Público, promotora
de justiça Karla Adriana Farias Vieira, citando
estimativa publicada em julho deste ano por revista
científica, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.

O assunto foi tratado em mais uma edição do projeto
Prosas da Infância, do Ministério Público do
Maranhão, na semana que passou. Realizado por
meio da Escola Superior em parceria com o Centro de
Apoio Operacional da Infância e Juventude, o tema do
seminário, "Órfãos da Covid", serviu para mostrar 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.

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 MP-MA. "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-ad-
junta.

Site:

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

21/oimparcial-36.450.orig.pdf
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MP requer manutenção da internação de
adolescente envolvida em acidente

 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 19 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

David Ricardo, João Vitor e Maria Raimunda morreram
após serem

atropelados pela adolescente (Foto: Divulgação)

A 4ª Promotoria da Infância e Juventude de São Luís
requereu, na última segunda-feira, 16, a manutenção
da internação da adolescente apontada como
condutora de um veículo envolvido em acidente
ocorrido na noite do último dia 14, na Rua das
Cajazeiras, Centro da capital. Na ocasião, três
pessoas que estavam na calçada foram atropeladas e
morreram . Uma vítima sobreviveu, tendo sido
encaminhada ao hospital.

A adolescente, após receber os primeiros socorros e
atendimento hospitalar para os ferimentos leves que
apresentava, foi encaminhada à Delegacia do
Adolescente Infrator (DAI), onde foi autuada. Em
seguida, o Ministério Público do Maranhão solicitou a
internação provisória da jovem, que foi deferida pelo
juiz plantonista.

Na Representação, o promotor de justiça Luiz
Gonzaga Martins Coelho aponta que estão presentes
a autoria e a material idade do del i to e que,
considerando a natureza e a gravidade dos fatos, é
necessária a manutenção da internação provisória da
adolescente e que lhe seja aplicada a medida
socioeducativa cabível.

No documento, Luiz Gonzaga Coelho também observa
que o proprietário do veículo tinha conhecimento de
que a jovem era menor de 18 anos e não tinha carteira
de habilitação. "Sua atitude constitui crime, devendo
sua conduta ser avaliada por um dos promotores de
justiça criminal da capital", observou.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/19/mp-requer-

manutencao-da-internacao-de-adolescente-envolvida-

em-acidente/
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Atropelamento: Ministério Público pede que
autora siga internada (Geral | Representação)

 

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Qui, 19 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 4ª Promotoria da Infância e Juventude de São Luís
requereu, no último dia 16, a manutenção da
internação da adolescente apontada como condutora
de um veículo envolvido em acidente ocorrido na noite
do último dia 14, na Rua das Cajazeiras, Centro da
capital. Na ocasião, três pessoas que estavam na
calçada foram atropeladas e morreram. Uma vítima
sobreviveu, tendo sido encaminhada ao hospital.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/19/atro

pelamento-mp-pede-que-autora-siga-internada/
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MP pede internação de jovem que atropelou
e matou 3

 

BLOG ANTÔNIO MARTINS. Qui, 19 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 4ª Promotoria da Infância e Juventude de São Luís
requereu, na última segunda-feira, 16, a manutenção
da internação da adolescente apontada como
condutora de um veículo envolvido em acidente
ocorrido na noite do último dia 14, na Rua das
Cajazeiras, Centro da capital. Na ocasião, três
pessoas que estavam na calçada foram atropeladas e
morreram. Uma vítima sobreviveu, tendo sido
encaminhada ao hospital.

A adolescente, após receber os primeiros socorros e
atendimento hospitalar para os ferimentos leves que
apresentava, foi encaminhada à Delegacia do
Adolescente Infrator (DAI), onde foi autuada. Em
seguida, o Ministério Público do Maranhão solicitou a
internação provisória da jovem, que foi deferida pelo
juiz plantonista.

Na Representação, o promotor de justiça Luiz
Gonzaga Martins Coelho aponta que estão presentes
a autoria e a material idade do del i to e que,
considerando a natureza e a gravidade dos fatos, é
necessária a manutenção da internação provisória da
adolescente e que lhe seja aplicada a medida
socioeducativa cabível.

No documento, Luiz Gonzaga Coelho também observa
que o proprietário do veículo tinha conhecimento de
que a jovem era menor de 18 anos e não tinha carteira
de habilitação. "Sua atitude constitui crime, devendo
sua conduta ser avaliada por um dos promotores de
justiça criminal da capital", observou.

Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/mp-pede-

internacao-de-jovem-que-atropelou-e-matou-3/
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Reunião entre o Promotor Augusto Cutrim e
INSS

 

RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - ACORDA MARANHÃO. Qui, 19 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Marcial Lima

Hoje entre 9 e 10 da manhã, haverá uma reunião entre
o Promotor Augusto Cutrim e o INSS para tratar da
prova de vida. Essa reunião acontecerá na sede do
Ministério Público, contará com a presença do
Promotor do idoso, bancos e o INSS.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/19/RDIOMIRANTEA

M600SOLUSMA-06.40.17-06.41.36-1629367089.mp3
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Polícia cumpre mandato de prisão contra
homem que praticava crimes de estupro na

cidade de Balsas
 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - BOM DIA 1290. Qui, 19 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ivison Lima

A Polícia Civil do Maranhão, conseguiu na manhã
desta quarta-feira (18), cumprir a um mandado de
prisão preventiva contra um homem em virtude da
prática dos crimes de estupro, lesão corporal, ameaça
e injúria ocorridos na cidade de Balsas. Segundo a
Delegacia Especial da Mulher do município, a vítima
no último dia 13 de julho, registrou a denúncia
relatando que era "refém" em sua própria residência e
que foi agredida física e psicologicamente por diversas
vezes durante o relacionamento. Além disso, a vítima
ainda relatou que teria mantido relação sexual não
consentida com o ex-companheiro, motivo pelo qual
ele teve sua prisão preventiva decretada. Após os
procedimentos legais prestado na delegacia
especializada, o preso foi encaminhado à Unidade
Prisional de Balsas e ficará à disposição do Poder
Judiciário.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/19/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-06.32.21-06.33.07-1629366689.mp3
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Escolas são intimadas por não cumprirem
protocolos sanitários

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 05. Qui, 19 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Vinte e três escolas já foram fiscalizadas pela
Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), e 16 delas foram intimadas em razão do
descumprimento das normas sanitárias para evitar a
proliferação da Covid- 19. Desde a primeira semana
deste mês, cerca de 1,1 mil escolas da rede pública
retornaram às aulas presenciais, com formato híbrido,
em todo o estado. Destas, 128 unidades de ensino
estão localizadas em São Luís.

O período pandêmico não acabou e o momento ainda
requer muita atenção da população e dos órgãos de
saúde. Dados mais recentes da SES mostram que há
35.012 casos ativos da Covid-19 no Maranhão. Desse
total, 467 dos infectados pelo vírus seguem internados
em leitos de hospitais, seja da rede pública ou privada.

Neste sentido, a Superintendência de Vigilância
Sanitária, órgão da SES, está realizando desde o
último dia 3, ações de combate ao novo coronavírus
em estabelecimentos de ensino.

A SES informou ontem, por meio de nota, que até o
momento foram realizadas 23 fiscalizações sanitárias,
com 16 escolas intimadas por descumprimento das
normas sanitárias. Entre as irregularidades mais
constatadas estão a não disponibilização de álcool em
gel, ausência de itens de controle e higienização, e a
falta de cartaz de instrução no enfrentamento ao novo
coronavírus.

Ainda de acordo com a SES, as medidas de
distanciamento das cadeiras na sala de aula, a
exposição da planilha de limpeza dos banheiros e ar-
condicionado e isolamento de torneiras nos
bebedouros foram algumas das medidas abordadas
durante as ações de fiscalização feitas pela equipe da
Vigilância Sanitária.

Fiscalização O superintendente de Vigilância Sanitária,
Edmilson Diniz, disse que esse trabalho é para
constatar que as medidas sanitárias vigentes estejam
em cumprimento, visando à saúde dos alunos,
professores e demais trabalhadores que atuam nas
escolas.

Ele também declarou que a equipe da Vigilância
Sanitária está atenta ao monitoramento e observando
a manutenção dos protocolos a fim de garantir o
retorno seguro dos alunos e de toda a classe de

trabalhadores. "A nossa agenda contempla, neste
pr imei ro  momento ,  as  un idades es tadua is ,
principalmente por conta do retorno presencial das
aulas", contou Edmilson Diniz.

Entre os protocolos que estão sendo observados,
estão o distanciamento social, o uso obrigatório de
máscaras durante toda a permanência na escola, a
disponibilidade de totem com álcool em gel e a
aferição de temperatura ao entrar nos espaços. Além
disso, também é feita a orientação quanto aos sinais e
sintomas e o devido afastamento temporário. As
escolas também são orientadas quanto à higienização
das salas, cadeiras e corrimões.

Ao fim de cada vistoria é assinado um Termo de
Fiscalização que descreve as medidas adotadas, bem
como as responsabilidades do estabelecimento quanto
ao cumprimento de todos os protocolos sanitários.
Todas as ações executadas pela Vigilância Sanitária
em escolas da Grande Ilha são repassadas aos
demais municípios em formato de Notas Técnicas, no
intuito de que sejam replicadas e cumpridas em todo o
Maranhão.

Estado O superintendente de Participação Social da
Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ismael
Cardoso, declarou que para evitar aglomeração, neste
momento, as aulas atenderão ao formato híbrido,
porém de modo alternado, sendo em um dia
presencial e no outro, online.

"A parcer ia com a Vigi lância Sanitár ia está
constatando aquilo que foi estabelecido pelo Governo
e esperamos que até o fim do ano, com o avanço da
vacinação, possamos retomar 100% da nossa
capacidade e com total segurança", frisou Ismael
Cardoso.
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Campanha Agosto Lilás desenvolve ações
contra a violência doméstica

 

RÁDIO GUANARÉ FM 105.9 / CAXIAS / MA - JORNAL DA MEIA-NOITE. Qui, 19 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/19/RDIOGUANARF

M1059CAXIASMA-00.05.19-00.08.22-1629364963.mp3
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MP requer manutenção da internação de
adolescente envolvida em acidente
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A 4ª Promotoria da Infância e Juventude de São Luís
requereu, na última segunda-feira (16), a manutenção
da internação da adolescente de 17 anos apontada
como condutora de um veículo envolvido em acidente
ocorrido na noite do último sábado (14), na Rua das
Cajazeiras, no centro da capital. Na ocasião, três
pessoas que estavam na calçada foram atropeladas e
morreram. Duas vítimas sobreviveram, tendo sido
encaminhadas ao hospital.

As vítimas que morreram foram identificadas como
David Ricardo Pacheco, de 13 anos, morador do bairro
do Jaracati; João Vitor Pinto de Sousa, 15, morador da
Liberdade, que tinham acabado de sair da igreja. Eles
ainda foram levados para o Hospital Municipal Djalma
Marques, o Socorrão 1, mas não resistiram aos
ferimentos.

A terceira pessoa foi Maria Raimunda Lavoura de
Sousa, 57, que morreu ainda no local. Ela também
havia saído da igreja.

A adolescente, após receber os primeiros socorros e
atendimento hospitalar para os ferimentos leves que
apresentava, foi encaminhada à Delegacia do
Adolescente Infrator (DAI), onde foi autuada. Em
seguida, o Ministério Público do Maranhão solicitou a
internação provisória da jovem, que foi deferida pelo
juiz plantonista.

Na Representação, o promotor de justiça Luiz
Gonzaga Martins Coelho apontou que estão presentes
a autoria e a material idade do del i to e que,
considerando a natureza e a gravidade dos fatos, é
necessária a manutenção da internação provisória da
adolescente e que lhe seja aplicada a medida
socioeducativa cabível.

No documento, Luiz Gonzaga Coelho também
observou que o proprietário do veículo t inha
conhecimento de que a jovem era menor de 18 anos e
não tinha carteira de habilitação. "Sua atitude constitui
crime, devendo sua conduta ser avaliada por um dos
promotores de justiça criminal da capital", observou.
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Situação dos órfãos da Covid é debatida em
reunião da Escola Superior do Ministério

Público
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O Ministério Público do Maranhão promoveu, nesta
semana, por meio da sua Escola Superior em parceria
com o Centro de Apoio Operacional da Infância e
Juventude, 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.

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 coronavírus.

"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 S. 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. "O seminário teve o objetivo de trazer à
tona a abordagem e atendimento da demanda das
crianças e adolescentes, que infelizmente ficaram
órfãos por conta da pandemia, em todo o território
maranhense", observou.
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