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Cidade Olímpica e Coroadinho têm mais
assassinatos este ano
Cidade Olímpica e Coroadinho foram os bairros da Ilha
que mais registraram assassinatos de janeiro a julho
deste ano, segundo o relatório do Centro de Apoio
Operacional Criminal (CAOp-Crim) do Ministério
Público do Maranhão, que foi divulgado ontem. Os
dados do CAOP-Crim também motram que, durante
esse período, ocorreram 203 mortes violentas
intencionais na Região Metropolitana de São Luís,
com média mensal de 29 casos e de uma morte por
dia.
De janeiro a julho deste ano, foram registradas 203
mortes violentas intencionais na Ilha, sendo 173 casos
tipificados pela polícia como crime de homicídio
doloso, 16 como latrocínio (roubo seguido de morte),
10 por intervenção policial e quatro não esclarecidos.

teria envolvimento em facção criminosa.
Na Cidade Olímpica, no dia 28 de junho deste ano, foi
executado Alex de Sousa Reis, de 24 anos, dentro de
sua residência, de acordo com a polícia, por
faccionados.
A polícia informou que os criminosos foram até o local
para executar o irmão de Alex, que conseguiu fugir
pulando o muro do vizinho. A vítima foi alveja na perna
e no peito, enquanto, os suspeitos fugiram em um
veículo Fiat Uno vermelho, de placas não
identificadas.

Ainda de acordo com o CAOPCrim, somente no mês
passado, ocorreram 30 mortes violentas, das quais 26
foram consideradas pela polícia como homicídio
doloso, dois crimes de latrocínio e duas pessoas foram
mortas em confronto com a polícia. Enquanto, agosto
já teve o registro de 23 homicídios dolosos, dois
latrocínios e dois casos em decorrência de intervenção
policial.
Bairros violentos Os dados do CAOP-Crim mostram
que os bairros com a maior quantidade de casos são
Cidade Olímpica e Coroadinho, ambos com sete
mortes. Em seguida, Cidade Operária e Residencial
Nova Vida, com cinco em cada um; e Bequimão e
Jardim São Cristóvão, com três casos de mortes
violentas intencionais em cada.
Uma das pessoas mortas na área do Coroadinho
foram, o proprietário de um bar, Raimundo Coelho
Cabral, de 51 anos, e Jadson de Jesus Ribeiro, Jal, de
21 anos. Esse duplo homicídio ocorreu no dia 4 de
julho deste ano, no Alto de São Sebastião.
De acordo com a polícia, o dono do bar foi morto a
tiros, enquanto Jal foi vítima de linchamento.
Raimundo Cabral teria discutido com uma pessoa, que
estava em seu bar, possivelmente em razão do
fechamento do estabelecimento comercial.
Raimundo Cabral estava limpando o bar, segundo a
polícia, quando foi baleado e morto por Jadson Leite.
Testemunhas revoltadas lincharam Jadson Leite, que
1

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - OPINIÃO - pág.: 04. Sex, 27 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Brasil em Chamas (Artigo)
LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO Promotor de Justiça
TituLar da 40a Pro- motoria de Justiça EspeciaLizada - 4°
Promotor de Justiça da Infância e da Juventude do
Termo Judiciário de São Luís (MA), ex-Procurador-Geral
de Justiça e ex-Presidente da AMPEM.

Os recentes embates do Presidente da República com
Ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo a ir o
pedido de impeachment do Ministro Alexandre de
Moraes, defesa do voto impresso e convocação para
realização de um ato e manifestação de rua no feriado
do dia 07 de setembro, dão a real dimensão do clima
de tensão e do grave momento que passa a
democracia em nosso país.
Enquanto em Brasília os Poderes da República não se
entendem e vivem uma crise institucional perigosa, o
Brasil literalmente está em chamas pegando fogo,
fruto da ação irresponsável do ser humano.
O Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha,
região metropolitana de São Paulo é considerado um
dos últimos remanescentes do cerrado da região e
teve mais da metade de sua área destruída por um
incêndio iniciado no último domingo causado pela
queda de um balão. Conforme noticiado amplamente
na imprensa, o (ir)responsável pagou uma multa de
três mil reais e foi imediatamente posto em liberdade,
enquanto o bioma pagará caro as consequências por
tamanha imprudência e insensatez.
Práticas criminosas como solturas de balões, poluição,
construção de barragens, desmatamentos, incêndios e
queimadas, estão entre as causas mais frequentes
das ocorrências e agressões ao meio ambiente.
Segundo noticiado no programa Fantástico do último
domingo, somente no Estado de São Paulo existem
1.646 focos de incêndios, representando 82% a mais
do que média do período, em anos anteriores.
E os prejuízos não param por aí, além da cidade
paulista os incêndios atingiram também mais de 275
hectares do bioma do pantanal e 4.700 hectares da
Chapada Nacional do Mato Grosso, cujos danos serão
enormes. Especialistas alertam que o uso inadequado
da terra pela ação humana são os principais
responsáveis e as perspectivas são muito ruins, dado
a escassez de água decorrente da seca prolongada.
Embora o Brasil detenha 12% da água do planeta e
possua uma rica biodiversidade, nos últimos 30 anos
já perdemos mais de três milhões de hectares de
água, chegando ao risco de encolher um Vi da
superfície até 2050, pondo em risco o futuro do nosso

planeta e das próximas gerações.
Além da alta temperatura acima da média em todo o
país, também estamos sendo alertados pelas
autoridades para a preocupação de uma possível crise
hídrica, cujos efeitos serão a falta de água para
abastecimento humano em várias cidades brasileiras e
o baixo volume dos reservatórios que poderão
impactar diretamente na geração de energia,
provocando até mesmo um novo apagão ou
racionamento, tal qual a catástrofe ocorrida no ano de
2000.
Segundo estudos recentes do Map- Biomas Água, a
origem da crise energética é causada pelo déficit de
energia decorrente da falta de investimento em
geração e transmissão, pelo baixo nível de chuvas e
pelo aumento do consumo em aproximadamente 40%.
Chama-nos atenção, que essa tragédia hídrica ainda
não atingiu o ápice da crise, previsto para
agravamento nos próximos meses de setembro e
outubro, ante o aumento da seca e do calor que
favorecem a propagação das chamas de incêndios e
queimadas criminosas e não intencional.
Sem sombra de dúvida, a destruição da natureza
constitui um dos mais preocupantes temas deste
século, cuja gravidade é de todos conhecida, pelo que
representa para a vida e a sobrevivência dos seres
vivos e dos animais.
Nestes últimos anos, poucas questões têm suscitado
tamanha preocupação. A luta por um meio ambiente
saudável se converteu numa causa universal, que une
a todos em defesa da água, do solo e do ar que
respiramos.
Em meio a tudo isso, uma coisa só não deve ser
esquecida, o Brasil corre perigo e necessita de uma
estratégia nacional sólida para enfretamento dos
desafios climáticos. Precisamos urgentemente da ação
de bombeiros para apagar não somente as chamas de
fogo que colocam em risco nossas florestas, mas
sobretudo baixar temperatura e apagar os incêndios
que tomam conta do planalto central e evitar uma
catástrofe que ponha sob ameaça de ruptura
institucional nossa jovem democracia.
A cúpula do Executivo, Legislativo e Judiciário
precisam arrefecer seus ânimos, baixar o tom e sem
bravatas e insultos, procurarem superar essa terrível
crise envolvendo os Três Poderes para com base no
diálogo e bom senso, republicanamente construírem
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juntos uma pauta positiva voltada para os graves
problemas da nação, buscando desenvolvimento do
país com geração de emprego e renda.
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Tarifa de energia no quilombo é tema de
reunião
O Ministério Público do Maranhão promoveu uma
reunião com lideranças do quilombo urbano da
Liberdade para divulgar o Projeto Iluminar, que
garante desconto na conta de energia elétrica, por
meio da Tarifa Social Baixa Renda.
O objetivo é que as lideranças comunitárias mobilizem
os moradores para que estes completem seus
cadastros e possam receber o desconto. O Projeto
Iluminar é uma parceria da Equatorial Energia com o
MPMA, por meio do Centro de Apoio Operacional do
Consumidor (CAO Consumidor).
A Liberdade foi reconhecida como comunidade
remanescente de quilombo pela Fundação Palmares,
por meio da Portaria n° 192, de 13 de novembro de
2019. A área abrange cinco bairros de São Luís
(Liberdade, Camboa, Fé em Deus, Diamante e Sítio do
Meio), onde habitam cerca de 160 mil moradores. A
região é um dos maiores quilombos urbanos da
América Latina. "O quilombo da Liberdade não está
sendo beneficiado com o Projeto Iluminar por falta de
informação. Eles, os moradores, não estão tendo
acesso a esse direito do desconto na conta de energia
exatamente por não terem autodeclaração como
quilombolas. Então é preciso conscientizar essas
pessoas que precisam fazer autodeclaração para que
tenham acesso à tarifa social", explicou a promotora
de justiça Lítia Cavalcanti.
Segundo levantamento da Equatorial Energia,
atualmente cerca de 300 mil famílias usufruem da
Tarifa Social Energia Elétrica (TSEE), mas outras 600
mil famílias com perfil para participar do programa não
estão cadastradas para receber o benefício.
Autodeclaração
A autodeclaração, requisito para ter acesso ao
benefício, deve ser feita na atualização ou na inscrição
do Cadastro Único (CadÚnico). O cadastro foi criado
pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e
atualizado pelas prefeituras de forma gratuita.
Ao se inscrever ou atualizar os dados no Cadastro
Único, os moradores do quilombo da Liberdade
(Liberdade, Camboa, Fé em Deus, Diamante e Sítio do
Meio) poderão ter acesso a outros programas sociais.
Cada programa tem uma exigência diferente, mas o
primeiro passo é ter sempre o cadastro atualizado.

Os moradores podem solicitar a atualização do
cadastro por meio dos Centros de Referência de
Assistência Social (Cras). Outra opção é fazer
diretamente no site www.meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/. "O desconto da
tarifa social é dado por unidade consumidora. Se o
morador se autodeclara quilombola no CadÚnico já
recebe automaticamente o desconto. A pessoa só
precisa manter o seu cadastro atualizado", explicou
Lítia Cavalcanti.
Lideranças Na avaliação de Neto de Azile,
representante do Fórum Estadual de Religiões de
Matriz Africana e gestor da Secretaria de Estado de
Cultura, a reunião foi estratégica ao contribuir para
uma construção coletiva sobre os direitos dos
moradores do quilombo urbano da Liberdade. "Todos
os representantes, sejam do campo cultural, social ou
econômico estão aqui discutindo uma forma mais
abrangente e democrática para a condução desse
processo".
O líder comunitário ressaltou que, em um momento de
recessão econômica, a redução da tarifa de energia
vai impactar diretamente no orçamento doméstico. "A
inserção dessa política de benefício vai permitir que os
moradores tenham acesso a outros direitos garantidos
para a comunidade quilombola", completou Azile.
Para o membro do Conselho Municipal das
Populações Afrodescendentes, Oni Fadaká, o diálogo
com o Ministério Público é importante na medida que
os problemas da região da Liberdade vêm à tona. "É
importante que as peculiaridades culturais,
antropológicas dessa comunidade consigam chegar
aqui e serem entendidas para que os problemas sejam
resolvidos. A gente está vivendo um momento no
Brasil em que as populações mais pobres estão cada
vez mais violentadas por toda uma política de
desrespeito e achatamento econômico. E em um
momento que a energia vai sofrer um reajuste, para
pessoas que já têm baixa renda, esse projeto chega
na hora certa, no momento certo, contribuindo para
que tenham um mínimo de dignidade".
Participaram da reunião as lideranças Ana Amélia
Barros (Conselho Municipal das Populações
Afrodescendentes de São Luís), Cristina Miranda
(Coletivo de Entidades Negras), Emmanuel Beleza
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(Instituto Garotinho Beleza), Márcio Crispim da Silva
(Fórum Comunitário pela Paz Liberdade), Gisele
Padilha (Fundação Josué Montello - Biri Orum Projetos
Sociais), além do radialista Carlos Alberto Araújo e o
morador Raimundo Araújo.
Os moradores, não estão tendo acesso a esse direito
do desconto na conta de energia exatamente por não
terem autodeclaração como quilombolas
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Tarifa social de energia elétrica na LIberdade
O Ministério Público do Maranhão promoveu uma
reunião com lideranças do quilombo urbano da
Liberdade para divulgar o Projeto Iluminar, que
garante desconto na conta de energia elétrica, por
meio da Tarifa Social Baixa Renda. O projeto é uma
parceria da Equatorial com o MPMA.
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CAOp Criminal divulga relatório sobre
número de mortes violentas na Grande Ilha
O Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOpCrim) do Ministério Público do Maranhão divulgou
nesta semana mais um relatório sobre o número de
mortes violentas intencionais na Grande Ilha de São
Luís até 31 de julho deste ano. Foram registrados nos
primeiros sete meses de 2021, 203 casos, sendo 173
homicídios dolosos, 16 latrocínios, 10 por intervenção
policial e quatro não esclarecidos. Somente em julho,
foram registradas 30 dessas mortes.
O número indica uma redução de 1,9% de casos em
comparação com o mesmo período de 2020, quando
registraram-se 207 ocorrências. Os bairros com a
maior quantidade de casos são Cidade Olímpica e
Coroadinho, ambos com sete mortes; Cidade Operária
e Residencial Nova Vida, com cinco em cada um; e
Bequimão e Jardim São Cristovão, com três em cada.
As mortes violentas intencionais são uma metodologia
utilizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (Ipea) para a elaboração do Atlas da
Violência, que afere os dados sobre mortalidade
violenta. Nesse levantamento são contemplados os
homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de
morte, latrocínios (roubos seguidos de morte),
vitimização policial, mortes decorrentes de intervenção
policial, lesões com morte posterior e mortes em
presídios.

Para aferição dos casos de mortes violentas
intencionais, o CAOp-Crim adota como base de dados
os registros mensais do Instituto Médico Legal (IML),
que são cruzados com os boletins de ocorrência
registrados no Sistema Integrado de Gestão do
Maranhão (Sigma) da Secretaria de Estado da
Segurança Pública.
Depois de levantar os dados, a equipe do CAOp-Crim
atualiza os dados e gera os relatórios que são
disponibilzados ao público na página do
MPMA.(https://www.mpma.mp.br/index.php/centrosde-apoio/criminal2/dados-estat-controle-controleatividade-policial-3)
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=210826231219eccbd00c543d5f0ea85828335f8f3446&count=8

O relatório também oferece informações sobre os
municípios em que ocorreram os crimes, o gênero e a
faixa etária das vítimas, as armas utilizadas pelos
agressores, entre outros itens. Das 203 mortes
violentas intencionais, 154 ocorreram em São Luís, 33
em São José de Ribamar, 12 em Paço do Lumiar,
duas na Raposa e duas em locais indefinidos; 189
vítimas foram do sexo masculino e 14 do feminino; 101
vítimas estavam na faixa etária de 20 a 29 anos.
Para o promotor de justiça Marco Aurélio Ramos
Fonseca, coordenador do CAOp-Crim, "o
acompanhamento dos registros das ações e mortes
violentas é importante para se ter uma visão de como
estão se deselvovendo essas ações e, a partir disso,
termos um instrumento de política criminal, tanto da
parte do MP como das forças de segurança, para
aturaem no sentido de diminuir ou reprimir essas
ações".
METODOLOGIA
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Acusados de tentativa de homicídio e motim
são condenados em Grajaú
A 1ª Vara de Grajaú realizou nesta quarta-feira (25)
uma sessão do Tribunal do Júri, que teve como réus
os homens Francisco das Chagas Nunes dos Santos
Filho e Gabriel dos Santos Leite, julgados sob
acusação de prática de crime de tentativa de
homicídio, praticada contra Rosivaldo de Andrade
Costa, e motim. A sessão, presidida pela juíza titular
Selecina Locatelli, terminou com a condenação dos
acusados, cada um recebendo a pena de 6 anos de
reclusão, pelo crime de tentativa de homicídio, e mais
8 meses de detenção, pelo crime de motim. Os dois
homens estão presos.

judicial prossegue com mais uma sessão do júri nesta
quinta-feira, 27.
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=210826231219eccbd00c543d5f0ea85828335f8f3446&count=8

Destaca o inquérito policial que, em 19 de novembro
de 2019, por volta das 01h00min, os denunciados
acima identificados, enquanto internos de unidade
prisional, atacaram dois agentes penitenciários que
faziam rondas na Unidade Prisional de
Ressocialização de Grajaú. Segue narrando que,
conforme relatos de testemunhas e dos réus, os
homens conseguiram quebrar parte da grade que
segurava os ferrolhos da cela e surpreenderam os
agentes no intuito de perpetrar fuga do
estabelecimento prisional.
Na ocasião, Francisco das Chagas e Gabriel dos
Santos atacaram o agente Rosivaldo, enquanto o
auxiliar Welington, que carregava as chaves de todas
as celas da unidade prisional, conseguiu isolar a área
e informar outros dois guardas penitenciários, que
ajudaram na contenção. Em seguida, o diretor do
estabelecimento foi acionado e procedeu com a
negociação junto aos internos da unidade.
Durante a rendição, Rosivaldo teria sido agredido com
diversos instrumentos e ameaçado de morte, tendo
supostamente desviado de um tiro na cabeça,
disparado pelo detento Gabriel dos Santos. O disparo
foi efetuado com a arma que foi tomada do agente
penitenciário. Por fim, o motim foi controlado e os
internos imobilizados, algemados e encaminhados
para a delegacia da polícia civil, para a adoção das
medidas cabíveis.
A sessão foi realizada no salão do júri do fórum de
Grajaú, sendo presidida pela juíza e contando com a
participação do promotor de Justiça Denys Lima
Rego, que atuou na acusação, e dos advogados Suely
Lopes Silva e Ricardo da Luz Oliveira, que
trabalharam na defesa dos acusados. A unidade
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MPMA pede anulação de contrato com
escritório de advocacia devido a
irregularidades
O Ministério Público do Maranhão encaminhou,
nesta quarta-feira, 25, Recomendação ao prefeito de
Itinga do Maranhão, Lúcio Flávio Araújo Oliveira,
solicitando suspensão de pagamentos ao escritório
Monteiro e Monteiro Advogados Associados pelo
Município.
Em julho, o Poder Executivo municipal contratou o
escritório, por inexigibilidade de licitação, na
modalidade ad exitum (recebimento de pagamento
somente em caso de êxito na demanda), para
recuperar valores do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb),
antigo Fundef, não repassados devido à inobservância
do valor mínimo anual por aluno (VMAA). O ajuste
prevê pagamento de R$ 0,20 a cada R$ 1 recuperado
aos cofres municipais.
Na manifestação ministerial, o promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira requer, ainda, a anulação
de qualquer contrato firmado pela Prefeitura de Itinga
com outro escritório de advocacia com o mesmo
objetivo.
Outro pedido é a transferência da demanda à
Procuradoria do Município, para evitar pagamento de
valores desproporcionais ou lesivos ao erário.
O Município também deve informar ao Ministério
Público do Maranhão (MPMA) se já recebeu recursos
precatórios relativos a diferenças da complementação
do Fundef e eventual destinação dada. Em 10 dias,
devem, ainda, ser encaminhadas ao MPMA
informações por escrito sobre as providências
tomadas quanto à Recomendação.
ILEGALIDADES De acordo com o MPMA, a
contratação do escritório pelo Município de Itinga
representa tripla ilegalidade.
A primeira delas é que a contratação de escritório de
advocacia por inexigibilidade de licitação contraria a
regra de realização de concurso público para
contratação de procuradores municipais. "Conforme a
Lei de Licitações, a contratação por inexigibilidade é
medida excepcionalíssima, que deve ocorrer somente
quando é configurada e comprovada a necessidade de

serviços de profissional de notória especialização",
explica o promotor de justiça.
Além disso, também segundo a Controladoria Geral da
União (CGU), a contratação dos escritórios de
advocacia para recuperação dos valores do VMAA é
irregular, porque há possibilidade de competição e os
serviços não são de natureza singular, mas rotineiros
para escritórios de advocacia.
A segunda ilegalidade é a celebração de contrato de
risco porque não estabelece preço certo e vincula a
remuneração a um percentual sobre o crédito a ser
recebido, o que também afronta a Lei de Licitações.
"Somente são admissíveis contratos ad exitum na
Administração Pública quando esta não gasta nenhum
valor, sendo a remuneração do contratado
exclusivamente os honorários".
Ainda de acordo com o Ministério Público, também é
ilegal previsão do pagamento do contratado com
recursos que possuem destinação vinculada à
manutenção e desenvolvimento da educação de
qualidade.
SENTENÇA A obrigatoriedade do pagamento das
diferenças do Fundef pela União foi consequência de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, que tramitou na 19ª Vara da
Justiça Federal de São Paulo, com trânsito em julgado
da condenação em 2015.
Aproximadamente, 110 municípios maranhenses
contrataram três escritórios específicos para garantir o
cumprimento da sentença, incluindo o escritório
Monteiro e Monteiro Advogados Associados, alvo da
ACP e da sentença.
Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCE) concedeu medida cautelar em 109
representações impetradas pelo Ministério Público
de Contas (MPC), suspendendo e anulando contratos
advocatícios referentes ao caso.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/356/202
10827.pdf
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Acusado de atear fogo na ex-companheira é
condenado a 6 anos de prisão
Julgamento de Nahim Lemoel, que foi condenado a
seis anos e quatro meses de prisão (Foto: Divulgação)
Nahim Lemoel da Silva Ribeiro, acusado de atear fogo
na sua ex-companheira Dielli Yasmin Viana Costa, na
manhã do dia 15 de outubro de 2017, no bairro da
Cidade Operária, em São Luís , vai cumprir pena de
seis anos e quatro meses de reclusão . Ele foi julgado
pelo júri popular nessa quinta-feira (26).
Após o julgamento, ocorrido no Fórum Desembargador
Sarney Costa, localizado no bairro do Calhau, o réu foi
levado de volta ao presídio, onde já estava recolhido
desde dezembro de 2019, depois de ser preso no
Distrito Federal . Ele foi condenado por tentativa de
feminicídio, sendo a motivação do crime o fato de o
réu não aceitar o término do relacionamento.

Os vizinhos, ao sentirem o cheiro de fumaça,
arrombaram o imóvel e conseguiram retirar a vítima
pela janela. Dielli Yasmin Viana Costa já estava 40%
do corpo queimados e apenas pedia socorro. Foi
encontrado na casa o litro de álcool que o acusado
utilizou para colocar fogo no corpo da mulher.
Consta na denúncia do Ministério Público que o
casal, que vivia maritalmente há sete meses, tinha um
relacionamento conturbado, com diversos términos e
voltas. Nahim Lemoel da Silva sempre ameaçava a
companheira e o filho dela de três anos, inclusive já
tendo chegado a agressões físicas.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/27/acusadode-atear-fogo-na-ex-companheira-e-condenado-a-6anos-de-prisao/

O acusado foi condenado a 14 anos de reclusão,
sendo a pena reduzida porque houve atenuantes,
como a confissão do crime perante à autoridade
policial e à Justiça.
O juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Gilberto de
Moura Lima, que presidiu o julgamento, manteve a
prisão do acusado, negando-lhe o direito de recorrer
da decisão do júri em liberdade.
Atuou na acusação o promotor de Justiça Rodolfo
Soares dos Reis e na defesa o defensor público
Thales Pereira. O réu foi condenado por tentativa de
homicídio, com as qualificadoras motivo fútil, uso de
fogo, emprego de recurso que impossibilitou a defesa
da vítima e violência familiar (feminicídio na forma
tentada).
RELEMBRE O CASO
De acordo com a denúncia do Ministério Público,
Dielli Yasmin, que havia saído na noite anterior com o
denunciado, em uma tentativa de reatar o
relacionamento, no dia do crime estava dormindo em
sua residência sozinha, quando Nahim Lemoel da
Silva Ribeiro entrou e ateou fogo na casa inteira,
inclusive no corpo da vítima.
Em seguida, trancou a mulher dentro do imóvel e saiu
andando pela rua, ainda balançando as chaves na
mão, de forma bem tranquila.
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Cidade Olímpica e Coroadinho têm mais
assassinatos este ano (Polícia | Violência em
alta)
Ismael Araújo / O Estado

São Luís - Cidade Olímpica e Coroadinho foram os
bairros da Ilha que mais registraram assassinatos de
janeiro a julho deste ano, segundo o relatório do
Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOp-Crim)
do Ministério Público do Maranhão, que foi divulgado
ontem. Os dados do CAOP-Crim também motram que,
durante esse período, ocorreram 203 mortes violentas
intencionais na Região Metropolitana de São Luís,
com média mensal de 29 casos e de uma morte por
dia.
De janeiro a julho deste ano, foram registradas 203
mortes violentas intencionais na Ilha, sendo 173 casos
tipificados pela polícia como crime de homicídio
doloso, 16 como latrocínio (roubo seguido de morte),
10 por intervenção policial e quatro não esclarecidos.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/27/cida
de-olimpica-e-coroadinho-tem-mais-assassinatos-esteano/

11

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Sex, 27 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Tarifa social de energia no quilombo da
Liberdade é tema de reunião (Geral | Projeto
Iluminar)
SÃO LUÍS - O Ministério Público do Maranhão
promoveu uma reunião com lideranças do quilombo
urbano da Liberdade para divulgar o Projeto Iluminar,
que garante desconto na conta de energia elétrica, por
meio da Tarifa Social Baixa Renda.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/27/tarifa
-social-de-energia-no-quilombo-da-liberdade-e-tema-dereuniao/
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CAOp Criminal divulga relatório sobre
número de mortes violentas na Grande Ilha
O Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOpCrim) do Ministério Público do Maranhão divulgou
nesta semana mais um relatório sobre o número de
mortes violentas intencionais na Grande Ilha de São
Luís até 31 de julho deste ano. Foram registrados nos
primeiros sete meses de 2021, 203 casos, sendo 173
homicídios dolosos, 16 latrocínios, 10 por intervenção
policial e quatro não esclarecidos. Somente em julho,
foram registradas 30 dessas mortes.
O número indica uma redução de 1,9% de casos em
comparação com o mesmo período de 2020, quando
registraram-se 207 ocorrências. Os bairros com a
maior quantidade de casos são Cidade Olímpica e
Coroadinho, ambos com sete mortes; Cidade Operária
e Residencial Nova Vida, com cinco em cada um; e
Bequimão e Jardim São Cristovão, com três em cada.

Para aferição dos casos de mortes violentas
intencionais, o CAOp-Crim adota como base de dados
os registros mensais do Instituto Médico Legal (IML),
que são cruzados com os boletins de ocorrência
registrados no Sistema Integrado de Gestão do
Maranhão (Sigma) da Secretaria de Estado da
Segurança Pública.
Depois de levantar os dados, a equipe do CAOp-Crim
atualiza os dados e gera os relatórios que são
disponibilzados ao público na página do MPMA.
Site: https://omaranhense.com/caop-criminal-divulgarelatorio-sobre-numero-de-mortes-violentas-na-grandeilha/

As mortes violentas intencionais são uma metodologia
utilizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (Ipea) para a elaboração do Atlas da
Violência, que afere os dados sobre mortalidade
violenta. Nesse levantamento são contemplados os
homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de
morte, latrocínios (roubos seguidos de morte),
vitimização policial, mortes decorrentes de intervenção
policial, lesões com morte posterior e mortes em
presídios.
O relatório também oferece informações sobre os
municípios em que ocorreram os crimes, o gênero e a
faixa etária das vítimas, as armas utilizadas pelos
agressores, entre outros itens. Das 203 mortes
violentas intencionais, 154 ocorreram em São Luís, 33
em São José de Ribamar, 12 em Paço do Lumiar,
duas na Raposa e duas em locais indefinidos; 189
vítimas foram do sexo masculino e 14 do feminino; 101
vítimas estavam na faixa etária de 20 a 29 anos.
Para o promotor de justiça Marco Aurélio Ramos
Fonseca, coordenador do CAOp-Crim, "o
acompanhamento dos registros das ações e mortes
violentas é importante para se ter uma visão de como
estão se deselvovendo essas ações e, a partir disso,
termos um instrumento de política criminal, tanto da
parte do MP como das forças de segurança, para
aturaem no sentido de diminuir ou reprimir essas
ações".
METODOLOGIA
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Justiça determina que Estado nomeie
delegado e policiais civis e militares para
Apicum-Açu
Rogério Silva

Uma sentença proferida na Comarca de Bacuri
condenou o Estado do Maranhão, na obrigação de
fazer, consistente em adotar todas as medidas legais
no sentido de designar e manter, mediante nomeação
ou remoção no Município de Apicum-Açu, um
delegado de polícia e um quantitativo maior de
policiais civis e militares - concursados - para os
respectivos cargos, no prazo improrrogável de 120
dias.
A sentença, assinada pelo juiz Humberto Alves Júnior,
titular de Mirinzal e respondendo por Bacuri, fixou
multa de 3 mil reais por dia em caso de
descumprimento. Conforme o magistrado, o objetivo é
garantir o direito à segurança pública da população
do município de Apicum-Açu, que é termo judiciário de
Bacuri.
A sentença é resultado de ação ajuizada pelo
Ministério Público da Comarca de Bacuri, buscando
a designação, pelo Governo do Estado, de um
delegado de polícia titular e um maior número de
policiais civis e militares para Apicum-Açu, cidade
localizada no litoral norte maranhense, com população
estimada em 17.500 habitantes. Nesse contexto,
Apicum-Açu não possui delegado de polícia titular no
município, tampouco investigadores e policiais civis,
contando com apenas 15 policiais militares em regime
de rodízio de plantão para o policiamento ostensivo e
preventivo em todo o município, contingente
considerado insuficiente para atender a demanda da
população.
Na ação, o MP requereu a condenação do Estado do
Maranhão na obrigação de fazer que consiste na
adoção de todas as providências legais, na esfera
administrativa e orçamentária, para designação e
manutenção de profissionais de carreira, concursados,
para exercício dos cargos de delegado de polícia, um
maior quantitativo de Policiais Civis, assim como
número suficiente de Policiais Militares, a serem
lotados no citado município. Aduz que a falta de
delegado e o contingente policial naquela cidade têm
gerado impunidade, além de graves prejuízos à
segurança pública e à persecução penal, tendo em

vista que inúmeros autos de prisão em flagrante e
inquéritos policiais ficam parados por longos períodos,
impedindo o prosseguimento das investigações. Uma
decisão liminar foi concedida com este fim, porém
nunca foi cumprida.
Devidamente citado, o Estado do Maranhão requereu
em contestação a improcedência total da ação,
fundamentando-se na violação ao princípio da
separação dos poderes, tendo em vista a competência
constitucional do Poder Executivo para formular e
executar políticas públicas no âmbito da efetivação
dos direitos sociais, bem como na necessidade de
previsão orçamentária, uma vez que o aumento na
despesa com pessoal precisa de prévia dotação
orçamentária para ser operacionalizada. Ademais,
requereu, ao final, em caso de eventual procedência,
que fosse dilatado o prazo para cumprimento, bem
como minorada a multa cominada, uma vez que a
efetivação de medidas como a pleiteada nos autos
depende de diversas providências que levam tempo
considerável para serem concluídas. As preliminares
do Estado foram consideradas improcedentes.
"Verifica-se no processo que a situação da segurança
pública no município de Apicum-Açu encontra-se em
precariedade alarmante, uma vez que não há
delegado titular, tampouco investigador ou policiais
civis lotados na localidade, havendo apenas dois
servidores cedidos pela prefeitura para atender toda a
população do município (.) Foi verificado, ainda que o
policiamento ostensivo e preventivo a cargo da polícia
militar era realizado por apenas 11 (onze) policiais
militares no município inteiro, divididos em três
equipes com turnos de 24h/72h, sendo duas equipes
com três policiais e uma com quatro, mas que
recentemente houve um incremento de quatro policiais
militares, totalizando 15 (quinze) no efetivo do
município em questão", observou o juiz.
Para ele, o que se percebe é que a população de
Apicum-Açu vive em estado de total abandono e
insegurança pública, pois embora os policiais militares
sejam esforçados para o exercício de suas atividades,
é possível vislumbrar o descrédito na instituição
policial, tendo em vista o evidente prejuízo no
andamento das ocorrências que são levadas ao
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conhecimento da unidade ante a inexistência de
delegado de carreira e o desaparelhamento da polícia
civil no município. "Ressalte-se, por oportuno, que,
atualmente, o delegado de polícia civil titular no
município de Bacuri tem respondido pelos
procedimentos de investigação do município de
Apicum-Açu (.) Não obstante o apoio da 5° Delegacia
Regional de Pinheiro, tem-se o delegado de Bacuri
como o responsável precípuo pela apuração de
infrações criminais em dois municípios, respondendo
por uma área somada de 1.439.977 km2 (.) E cuja
soma da população estimada importa 36.067
habitantes", conclui.
TRÁFICO
Na sentença, o juiz cita que a cidade de Apicum-Açu
está situada no final da MA-303 e possui extensa área
costeira com grande circulação de embarcações
pesqueiras, o que a coloca no que se conhece como
"rota do tráfico", pois tais características, sobretudo a
posição geográfica, possibilitam um tráfico intenso de
drogas e mercadorias ilícitas, demandando um
sistema de justiça criminal e segurança pública
eficiente para assegurar a ordem pública. "Neste caso,
merece ser destacado que o próprio Estado do
Maranhão reconhece esta necessidade, posto que em
nenhum momento impugna a imprescindibilidade da
designação dos referidos profissionais, afirmando-se
sensível às demandas dos municípios do interior do
Maranhão, mas debatendo nos autos questões
processuais acessórias, que em nada contribuirão
para a modificação do estado de caos da Segurança
Pública no referido município", esclarece.

Por fim, relata que consta no processo que, no ano de
2020, foram realizadas novas nomeações para os
cargos em questão, cujos servidores são oriundos do
último concurso realizado. "Nesse sentido, verifica-se
a plena possibilidade de designação dos profissionais
em questão para o município de Apicum-Açu dada a
sua flagrante necessidade (.) Por conseguinte, o caso
dos autos exige a aplicação do direito fundamental à
segurança pública com eficácia plena e imediata, não
se admitindo a invocação do princípio da reserva do
possível, pois o mesmo não é invocável frente ao
desrespeito aos direitos e garantias constitucionais
fundamentais, que compõe o chamado 'mínimo
existencial'", finaliza.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Corregedoria
Geral da Justiça
Site:
https://www.blogdorogeriosilva.com.br/2021/08/justicadetermina-que-estado-nomeie-delegado-e-policiais-civise-militares-para-apicum-acu/

Outro fato citado é que a precariedade da segurança
pública de Apicum-Açu fica evidenciada, também,
quando comparada a cidades com demanda e
população significativamente menores, as quais
possuem melhores condições de trabalho e de
recursos humanos. "Resta claro que um efetivo como
o que se tem agora não é capaz de satisfazer a
demanda exigida por um município com tal expressão
populacional (.) Dessa forma, reputa-se caracterizada
a omissão do poder público diante da inexistência de
Delegado de Carreira e Policiais Civis em número
adequado no município, o que inviabiliza os trabalhos
de investigação policial e conclusão de inúmeros
inquéritos policiais, que permaneciam sem o
cumprimento de diligências e sem a devida
tramitação", enfatiza a sentença, frisando que o
Estado não pode falar em conveniência ou
oportunidade para designação de um delegado de
carreira e policiais civis para o município de ApicumAçu, visto que os cargos já foram criados e as
despesas estão previstas em orçamento, sendo dever
do Estado prover as necessidades básicas de
segurança pública, nos moldes ora afirmados.
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Homem é condenado a 6 anos de prisão por
atear fogo em ex-companheira
Eduardo Ericeira

Nahim Lemoel da Silva Ribeiro foi condenado a 6 anos
e 4 meses de reclusão por atear fogo contra sua excompanheira, Dielli Iasmin Viana Costa, na manhã do
dia 15 de outubro de 2017. O réu foi condenado por
tentativa de homicídio, com as qualificadoras de
motivo fútil, uso de fogo e por impossibilitar a defesa
da vítima.
O réu foi julgado pelo júri popular nesta quinta-feira
(26), no Fórum Desembargador Sarney Costa. Nahim
primeiramente foi condenado a 14 anos de reclusão,
mas teve a pena reduzida por haver atenuantes como
a confissão do crime perante a autoridade policial e à
justiça e pelo fato de não possuir antecedentes
criminais.
O juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Gilberto de
Moura Lima, que presidiu o julgamento, manteve a
prisão do acusado, negando-lhe o direito de recorrer
da decisão do júri em liberdade. Atuou na acusação o
promotor de justiça, Rodolfo Soares dos Reis e na
defesa o defensor público Thales Pereira.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/08/homem
-e-condenado-6-anos-de-prisao-por.html
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SECRETÁRIO DA SEMES SE REÚNE
COM O MINISTÉRIO PÚBLICO
ESPORTE | Na última quarta-feira, 25/08, o
Secretário Municipal de Esportes, Mauriti Soares,
esteve reunido com a
Promotora de Justiça, Glauce Malheiros, em uma
reunião para debater o
desenvolvimento do Desporto Municipal dentro da
legalidade da administração
pública.
Manter vínculos e fortalecer ações conjuntas
são importante para alinhar o desenvolvimento de
ações que venham a contribuir
com esporte da cidade com responsabilidade junto a
legislação pública, "A
gestão pública deve manter diálogo com o Ministério
Público e demais
autoridades.
Isso demonstra transparência nas ações de
governo e é fundamental para o sucesso das ações
públicas. Reconhecemos a
importância do MP, a SEMES está disponível para
discutir assuntos inerentes a
pasta e trabalhar junto com o MP em todas as
demandas necessárias," frisou o
secretário de Esportes, Mauriti Soares.
Prefeitura de Açailândia - Compromisso com Você
Site:
https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/08/secretario-dasemes-se-reune-com-o.html
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Julgamento do homem suspeito de atear
Ailton Nunes

Nesta quinta-feira aconteceu o julgamento do homem
Nain Lemoel da Silva Ribeiro, suspeito de atear fogo
na sua ex-companheira, no mês de outubro de 2017,
no bairro Cidade Operária, em São Luís. Ele foi
condenado por tentativa de homicídio em emprego de
fogo e impossibilidade de defesa da vítima pela
condição do sexo feminino. O júri decidiu pela
condenação de 6 anos e 6 meses.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/08/27/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-06.57.38-07.01.39-1630060348.mp4
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Justiça manda soltar suspeito de
envolvimento na morte do médico Bruno
Calaça, em Imperatriz
Ivison Lima

Na noite desta quarta-feira (25), o bacharel em Direito,
Ricardo Barbalho, saiu da Unidade Prisional de
Ressocialização de Imperatriz, após uma decisão da
juíza Denise Pedrosa, da Cara de Inquéritos e
Custódia. De acordo com a decisão, a saída deveria
ser feita após Ricardo colocar tornozeleira eletrônica,
para que fosse monitorado. No entanto, ele acabou
saindo sem o equipamento porque não havia aparelho
disponível no presídio.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/27/RDIOTIMBIRAAM
1290SOLUISMA-06.07.14-06.11.30-1630055877.mp3
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Justiça determina que Estado nomeie
delegado e policiais para Apicum-Açu
Uma sentença proferida na Comarca de Bacuri
condenou o Estado do Maranhão, na obrigação de
fazer, consistente em adotar todas as medidas legais
no sentido de designar e manter, mediante nomeação
ou remoção no Município de Apicum-Açu, um
delegado de polícia e um quantitativo maior de
policiais civis e militares - concursados - para os
respectivos cargos, no prazo improrrogável de 120
dias.
A sentença, assinada pelo juiz Humberto Alves Júnior,
titular de Mirinzal e respondendo por Bacuri, fixou
multa de 3 mil reais por dia em caso de
descumprimento. Conforme o magistrado, o objetivo é
garantir o direito à segurança pública da população
do município de Apicum-Açu, que é termo judiciário de
Bacuri.

Devidamente citado, o Estado do Maranhão requereu
em contestação a improcedência total da ação,
fundamentandose na violação ao princípio da
separação dos poderes, tendo em vista a competência
constitucional do Poder Executivo para formular e
executar políticas públicas no âmbito da efetivação
dos direitos sociais, bem como na necessidade de
previsão orçamentária, uma vez que o aumento na
despesa com pessoal precisa de prévia dotação
orçamentária para ser operacionalizada. Ademais,
requereu, ao final, em caso de eventual procedência,
que fosse dilatado o prazo para cumprimento, bem
como minorada a multa cominada, uma vez que a
efetivação de medidas como a pleiteada nos autos
depende de diversas providências que levam tempo
considerável para serem concluídas. As preliminares
do Estado foram consideradas improcedentes.

A sentença é resultado de ação ajuizada pelo
Ministério Público da Comarca de Bacuri, buscando
a designação, pelo Governo do Estado, de um
delegado de polícia titular e um maior número de
policiais civis e militares para Apicum-Açu, cidade
localizada no litoral norte maranhense, com população
estimada em 17.500 habitantes. Nesse contexto,
Apicum-Açu não possui delegado de polícia titular no
município, tampouco investigadores e policiais civis,
contando com apenas 15 policiais militares em regime
de rodízio de plantão para o policiamento ostensivo e
preventivo em todo o município, contingente
considerado insuficiente para atender a demanda da
população.
Na ação, o MP requereu a condenação do Estado do
Maranhão na obrigação de fazer que consiste na
adoção de todas as providências legais, na esfera
administrativa e orçamentária, para designação e
manutenção de profissionais de carreira, concursados,
para exercício dos cargos de delegado de polícia, um
maior quantitativo de Policiais Civis, assim como
número suficiente de Policiais Militares, a serem
lotados no citado município. Aduz que a falta de
delegado e o contingente policial naquela cidade têm
gerado impunidade, além de graves prejuízos à
segurança pública e à persecução penal, tendo em
vista que inúmeros autos de prisão em flagrante e
inquéritos policiais ficam parados por longos períodos,
impedindo o prosseguimento das investigações. Uma
decisão liminar foi concedida com este fim, porém
nunca foi cumprida.
1

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 11. Sex, 27 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Governo realiza sessão para licitação do
serviço de ferryboat no Maranhão
O governo do Maranhão, por meio da Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), realizoua sessão pública para Concessão do
Serviço Público Aquaviário de Passageiros, Cargas e
Veículos entre o Terminal da Ponta da Espera e o
Terminal do Cujupe, referente ao Processo
Administrativo nº 85.837/2021 - MOB.
O credenciamento de propostas aconteceu durante a
sessão realizada na manhã dessa quinta-feira (26), no
auditório da MOB, onde se reuniram a Comissão
Setorial de Licitação e representantes para receber as
propostas. O procedimento tem como finalidade
selecionar a melhor proposta para a prestação do
serviço.

legais atinentes foram contemplados, assim como as
expectativas sociais, realizados por meio de Audiência
Pública no dia 18 de março de 2021, às 14h, por
videoconferência em decorrência da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19).
MELHORIAS O edital de licitação foi elaborado pelos
setores técnicos da MOB a partir da contribuição da
sociedade, através de audiência pública, dos
apontamentos e notificações da Capitania dos Portos,
Ministério Público, Vigilância Sanitária e Instituto de
Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do
Maranhão (Procon/MA) a fim de melhorar a qualidade
do serviço.

Na ocasião, a Comissão Setorial de Licitação abriu a
sessão pública e solicitou aos interessados que
apresentassem suas credenciais à equipe de apoio.
Após a análise desses documentos, observando os
critérios estabelecidos no edital, duas empresas com
seus devidos representantes foram credenciadas: a
Internacional Marítima e a Celte Navegação.
Foram recebidos pela Comissão Setorial de Licitação
os envelopes nº 01 e nº 02. O primeiro é referente aos
lotes 01 e 02 e contém a proposta técnica e valor da
outorga enquanto o segundo possui a documentação
de habilitação.
"Essa licitação é um marco histórico para o governo do
Maranhão que luta há anos para melhorar o serviço
público do fer- ryboat para a população maranhense. E
estamos felizes por termos concluído esse primeiro
momento. Essa é a primeira parte da licitação e agora
nossa equipe irá analisar e, assim, dará
prosseguimento a licitação", ponderou Cícero Eugênio,
presidente da Comissão de Licitação da MOB.
Após as análises, o resultado do julgamento da
Proposta Técnica e do Valor de Outorga será
divulgado em meio oficial e será aberto prazo para
recurso. Toda a sessão pública foi transmitida ao vivo
pelo Instagram da MOB.
MAIS INFORMAÇÕES Serão licitados dois lotes com
direito de concessão de, no mínimo, 20 anos,
prorrogável por igual período, no tipo concorrência de
melhor oferta de pagamento pela outorga após
qualificação de proposta técnica. Todos os requisitos
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Acusado de atear fogo na ex-companheira é
condenado a mais de seis anos de prisão
Nahim Lemoel da Silva Ribeiro, acusado de atear fogo
na sua ex-companheira Dielli Yasmin Viana Costa, na
manhã do dia 15 de outubro de 2017, no bairro da
Cidade Operária, vai cumprir pena de seis anos e
quatro meses de reclusão. Ele foi julgado pelo júri
popular nessa quinta-feira (26). Após o julgamento,
ocorrido no Fórum Desembargador Sarney Costa,
localizado no bairro do Calhau, o réu foi levado de
volta ao presídio, onde já estava recolhido desde
dezembro de 2019, depois de ser preso no Distrito
Federal. Ele foi condenado por tentativa de feminicídio,
sendo a motivação do crime o fato de o réu não aceitar
o término do relacionamento.

Consta na denúncia do Ministério Público que o
casal, que vivia maritalmente há sete meses, tinha um
relacionamento conturbado, com diversos términos e
voltas.
Nahim Lemoel da Silva sempre ameaçava a
companheira e o filho dela de três anos, inclusive já
tendo chegado a agressões físicas

O acusado foi condenado a 14 anos de reclusão,
sendo a pena reduzida porque houve atenuantes,
como a confissão do crime perante à autoridade
policial e à Justiça.
O juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Gilberto de
Moura Lima, que presidiu o julgamento, manteve a
prisão do acusado, negando-lhe o direito de recorrer
da decisão do júri em liberdade. Atuou na acusação o
promotor de Justiça Rodolfo Soares dos Reis e na
defesa o defensor público Thales Pereira.
O réu foi condenado por tentativa de homicídio, com
as qualificadoras motivo fútil, uso de fogo, emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima e
violência familiar (feminicídio na forma tentada).
RELEMBRE O CASO De acordo com a denúncia do
Ministério Público, Dielli Yasmin, que havia saído na
noite anterior com o denunciado, em uma tentativa de
reatar o relacionamento, no dia do crime estava
dormindo em sua residência sozinha, quando Nahim
Lemoel da Silva Ribeiro entrou e ateou fogo na casa
inteira, inclusive no corpo da vítima. Em seguida,
trancou a mulher dentro do imóvel e saiu andando pela
rua, ainda balançando as chaves na mão, de forma
bem tranquila.
Os vizinhos, ao sentirem o cheiro de fumaça,
arrombaram o imóvel e conseguiram retirar a vítima
pela janela. Dielli Yasmin Viana Costa já estava 40%
do corpo queimados e apenas pedia socorro.
Foi encontrado na casa o litro de álcool que o acusado
utilizou para colocar fogo no corpo da mulher.
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Cidade Olímpica e Coroadinho têm mais
assassinatos este ano
Cidade Olímpica e Coroadinho foram os bairros da Ilha
que mais registraram assassinatos de janeiro a julho
deste ano, segundo o relatório do Centro de Apoio
Operacional Criminal (CAOp-Crim) do Ministério
Público do Maranhão, que foi divulgado ontem. Os
dados do CAOP-Crim também motram que, durante
esse período, ocorreram 203 mortes violentas
intencionais na Região Metropolitana de São Luís,
com média mensal de 29 casos e de uma morte por
dia.
De janeiro a julho deste ano, foram registradas 203
mortes violentas intencionais na Ilha, sendo 173 casos
tipificados pela polícia como crime de homicídio
doloso, 16 como latrocínio (roubo seguido de morte),
10 por intervenção policial e quatro não esclarecidos.

teria envolvimento em facção criminosa.
Na Cidade Olímpica, no dia 28 de junho deste ano, foi
executado Alex de Sousa Reis, de 24 anos, dentro de
sua residência, de acordo com a polícia, por
faccionados.
A polícia informou que os criminosos foram até o local
para executar o irmão de Alex, que conseguiu fugir
pulando o muro do vizinho. A vítima foi alveja na perna
e no peito, enquanto, os suspeitos fugiram em um
veículo Fiat Uno vermelho, de placas não
identificadas.

Ainda de acordo com o CAOPCrim, somente no mês
passado, ocorreram 30 mortes violentas, das quais 26
foram consideradas pela polícia como homicídio
doloso, dois crimes de latrocínio e duas pessoas foram
mortas em confronto com a polícia. Enquanto, agosto
já teve o registro de 23 homicídios dolosos, dois
latrocínios e dois casos em decorrência de intervenção
policial.
Bairros violentos Os dados do CAOP-Crim mostram
que os bairros com a maior quantidade de casos são
Cidade Olímpica e Coroadinho, ambos com sete
mortes. Em seguida, Cidade Operária e Residencial
Nova Vida, com cinco em cada um; e Bequimão e
Jardim São Cristóvão, com três casos de mortes
violentas intencionais em cada.
Uma das pessoas mortas na área do Coroadinho
foram, o proprietário de um bar, Raimundo Coelho
Cabral, de 51 anos, e Jadson de Jesus Ribeiro, Jal, de
21 anos. Esse duplo homicídio ocorreu no dia 4 de
julho deste ano, no Alto de São Sebastião.
De acordo com a polícia, o dono do bar foi morto a
tiros, enquanto Jal foi vítima de linchamento.
Raimundo Cabral teria discutido com uma pessoa, que
estava em seu bar, possivelmente em razão do
fechamento do estabelecimento comercial.
Raimundo Cabral estava limpando o bar, segundo a
polícia, quando foi baleado e morto por Jadson Leite.
Testemunhas revoltadas lincharam Jadson Leite, que
4

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: 05. Sex, 27 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

142 idosos em Instituições de Longa
Permanência tomam a 3ª dose contra a
Covid-19
Aaplicação da terceira dose da vacina contra Covid19 foi iniciada nesta quinta-feira, 26, em São Luís,
com a aplicação da dose de reforço, da vacina Pfizer,
em 142 idosos com mais de 70 anos e
imunossuprimidos, residentes nas oito em instituições
de longa permanência da capital, das redes pública e
privada. A partir de hoje, 27, idosos com 90 anos ou
mais, podem ir aos nove postos de vacinação contra
a covid-9, em São Luís, para obter a terceira dose do
imunizante.
Ontem, no Lar Calábria para Idosos, 10 residentes
receberam a dose de reforço do imunizante Pfizer.

diferentes", disse o secretário.
Contudo, São Luís antecipou o início da aplicação da
dose de reforço para esta quinta-feira (26).
"Amanhã [26], São Luís já inicia a aplicação da 3ª
dose contra a covid.
Vamos começar com os idosos residentes em
instituições de longa permanência (ILPIs) e, ainda esta
semana, divulgaremos o calendário para os próximos
públicos que receberão a 3ª dose da vacina", publicou
o prefeito Eduardo Braide, ainda na quarta-feira, 25.

Entre eles, Júlia Francisca da Conceição, 84 anos, que
se tornou a primeira idosa a receber a terceira dose da
vacina contra a covid, no Brasil. "Nunca deixei de
cuidar da minha saúde. Quando falaram que a gente ia
vacinar de novo, fiquei contente", disse. A ação ocorre
em parceria entre as secretarias municipais da Criança
e Assistência Social (Semcas) e de Saúde (Semus).

Devem receber a terceira dose os idosos que
completaram o esquema vacinal há mais de seis
meses, ou seja, já tomaram as duas doses
recomendadas, até o mês de março.

Em nota a O Estado, a Semus informou que
posteriormente, outros públicos serão incluídos na
aplicação da dose de reforço e o calendário específico
será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura.

Pessoas de qualquer idade poderão buscar a dose de
reforço.

Ainda no período da tarde, porém, foi divulgado nas
redes da Prefeitura de São Luís, o chamamento para
idosos de 90 anos ou mais, para irem tomar a terceira
dose do imunizante em um dos nove postos
espalhados em São Luís.
Antecipada O Ministério da Saúde anunciou na quartafeira (25), a aplicação da dose de reforço da vacina
contra a Covid-19 no Brasil a partir do dia 15 de
setembro. Nas redes sociais, o secretário de Estado
da Saúde, Carlos Lula, confirmou que o Maranhão
seguiria a data. "A partir de 15 de setembro, 3ª dose
de reforço para idosos [a partir de 70 anos] e
imunossuprimidos. A medida é válida para todo o país.
No Maranhão temos resolução CIB prevendo a
medida também. Quem tomou duas doses da
Coronavac ou da Astrazeneca agora vai receber a 3ª
com a Pfizer. Isso é o que chamamos de reforço
heterólogo e vários estudos publicados indicam real
eficácia nessa estratégia de combinar vacinas

No caso dos imunossuprimidos, eles devem esperar
28 dias após a segunda dose para receber a terceira.

São considerados imunossuprimidos pessoas que
vivem com HIV, em tratamento de câncer ou quem
passou por transplante, por exemplo. O calendário de
reforço dos demais idosos e pessoas
imunossuprimidas será divulgado, em breve, nos
canais oficiais da Prefeitura de São Luís nas redes
sociais.
Antecipação do intervalo entre doses
Outra medida anunciada pelo governo estadual foi a
redução entre os intervalos das doses da Pfizer e
Astrazeneca, como forma de garantir a imunidade de
forma mais rápida e eficaz.
"Outra novidade é que vamos antecipar de 12 para 8
semanas o intervalo entre a primeira e segunda doses
da #Astrazeneca e da Pfizer. O Ministério da Saúde
deve fazer envio de novas doses para que todos os
estados tenham capacidade aplicar as vacinas com
intervalo reduzido", destacou o secretário Carlos Lula
em suas redes.
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Sessão pública para licitação de ferryboat
O Governo do Maranhão, por meio da Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), realizou a sessão pública para Concessão do
Serviço Público Aquaviário de Passageiros, Cargas e
Veículos entre o Terminal da Ponta da Espera e o
Terminal do Cujupe referente ao Processo
Administrativo n° 85.837/2021 - MOB. O
credenciamento de propostas aconteceu durante a
sessão realizada na manhã de quinta-feira (26), no
auditório da MOB, onde se reuniram a Comissão
Setorial de Licitação e representantes para receber as
propostas. O procedimento tem como finalidade
selecionar a melhor proposta para a prestação do
serviço.
Na ocasião, a Comissão Setorial de Licitação abriu a
sessão pública e solicitou aos interessados que
apresentassem suas credenciais à equipe de apoio.
Após a análise desses documentos, observando os
critérios estabelecidos no edital, duas empresas com
seus devidos representantes foram credenciadas: a
Internacional Marítima e a Celte Navegação.
Foram recebidos pela Comissão Setorial de Licitação
os envelopes n° 01 e n° 02. O primeiro é referente aos
lotes 01 e 02 e contém a proposta técnica e valor da
outorga enquanto o segundo possui a documentação
de habilitação. "Essa licitação é um marco histórico
para o Governo do Maranhão que luta há anos para
melhorar o serviço público do ferryboat para a
população maranhense. E estamos felizes por termos
concluído esse primeiro momento. Essa é a primeira
parte da licitação e agora nossa equipe irá analisar e,
assim, dará prosseguimento a licitação", ponderou
Cícero Eugênio, presidente da Comissão de Licitação
da MOB.
Serão licitados dois lotes com direito de concessão de,
no mínimo, 20 anos, prorrogável por igual período, no
tipo concorrência de melhor oferta de pagamento pela
outorga após qualificação de proposta técnica. Todos
os requisitos legais atinentes foram contemplados,
assim como as expectativas sociais, realizados por
meio de Audiência Pública no dia 18 de março de
2021, às 14h, por videoconferência em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
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CAOp Criminal divulga relatório sobre
número de mortes violentas na Grande Ilha
O Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOpCrim) do Ministério Público do Maranhão divulgou
nesta semana mais um relatório sobre o número de
mortes violentas intencionais na Grande Ilha de São
Luís até 31 de julho deste ano. Foram registrados nos
primeiros sete meses de 2021, 203 casos, sendo 173
homicídios dolosos, 16 latrocínios, 10 por intervenção
policial e quatro não esclarecidos. Somente em julho,
foram registradas 30 dessas mortes.
O número indica uma redução de 1,9% de casos em
comparação com o mesmo período de 2020, quando
registraram-se 207 ocorrências. Os bairros com a
maior quantidade de casos são Cidade Olímpica e
Coroadinho, ambos com sete mortes; Cidade Operária
e Residencial Nova Vida, com cinco em cada um; e
Bequimão e Jardim São Cristovão, com três em cada.
As mortes violentas intencionais são uma metodologia
utilizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (Ipea) para a elaboração do Atlas da
Violência, que afere os dados sobre mortalidade
violenta. Nesse levantamento são contemplados os
homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de
morte, latrocínios (roubos seguidos de morte),
vitimização policial, mortes decorrentes de intervenção
policial, lesões com morte posterior e mortes em
presídios.

Para aferição dos casos de mortes violentas
intencionais, o CAOp-Crim adota como base de dados
os registros mensais do Instituto Médico Legal (IML),
que são cruzados com os boletins de ocorrência
registrados no Sistema Integrado de Gestão do
Maranhão (Sigma) da Secretaria de Estado da
Segurança Pública.
Depois de levantar os dados, a equipe do CAOp-Crim
atualiza os dados e gera os relatórios que são
disponibilzados ao público na página do
MPMA.(https://www.mpma.mp.br/index.php/centrosde-apoio/criminal2/dados-estat-controle-controleatividade-policial-3)
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=210826231219eccbd00c543d5f0ea85828335f8f3446&count=8

O relatório também oferece informações sobre os
municípios em que ocorreram os crimes, o gênero e a
faixa etária das vítimas, as armas utilizadas pelos
agressores, entre outros itens. Das 203 mortes
violentas intencionais, 154 ocorreram em São Luís, 33
em São José de Ribamar, 12 em Paço do Lumiar,
duas na Raposa e duas em locais indefinidos; 189
vítimas foram do sexo masculino e 14 do feminino; 101
vítimas estavam na faixa etária de 20 a 29 anos.
Para o promotor de justiça Marco Aurélio Ramos
Fonseca, coordenador do CAOp-Crim, "o
acompanhamento dos registros das ações e mortes
violentas é importante para se ter uma visão de como
estão se deselvovendo essas ações e, a partir disso,
termos um instrumento de política criminal, tanto da
parte do MP como das forças de segurança, para
aturaem no sentido de diminuir ou reprimir essas
ações".
METODOLOGIA
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MPMA pede anulação de contrato com
escritório de advocacia devido a
irregularidades
O Ministério Público do Maranhão encaminhou,
nesta quarta-feira, 25, Recomendação ao prefeito de
Itinga do Maranhão, Lúcio Flávio Araújo Oliveira,
solicitando suspensão de pagamentos ao escritório
Monteiro e Monteiro Advogados Associados pelo
Município.
Em julho, o Poder Executivo municipal contratou o
escritório, por inexigibilidade de licitação, na
modalidade ad exitum (recebimento de pagamento
somente em caso de êxito na demanda), para
recuperar valores do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb),
antigo Fundef, não repassados devido à inobservância
do valor mínimo anual por aluno (VMAA). O ajuste
prevê pagamento de R$ 0,20 a cada R$ 1 recuperado
aos cofres municipais.
Na manifestação ministerial, o promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira requer, ainda, a anulação
de qualquer contrato firmado pela Prefeitura de Itinga
com outro escritório de advocacia com o mesmo
objetivo.
Outro pedido é a transferência da demanda à
Procuradoria do Município, para evitar pagamento de
valores desproporcionais ou lesivos ao erário.
O Município também deve informar ao Ministério
Público do Maranhão (MPMA) se já recebeu recursos
precatórios relativos a diferenças da complementação
do Fundef e eventual destinação dada. Em 10 dias,
devem, ainda, ser encaminhadas ao MPMA
informações por escrito sobre as providências
tomadas quanto à Recomendação.
ILEGALIDADES De acordo com o MPMA, a
contratação do escritório pelo Município de Itinga
representa tripla ilegalidade.
A primeira delas é que a contratação de escritório de
advocacia por inexigibilidade de licitação contraria a
regra de realização de concurso público para
contratação de procuradores municipais. "Conforme a
Lei de Licitações, a contratação por inexigibilidade é
medida excepcionalíssima, que deve ocorrer somente
quando é configurada e comprovada a necessidade de

serviços de profissional de notória especialização",
explica o promotor de justiça.
Além disso, também segundo a Controladoria Geral da
União (CGU), a contratação dos escritórios de
advocacia para recuperação dos valores do VMAA é
irregular, porque há possibilidade de competição e os
serviços não são de natureza singular, mas rotineiros
para escritórios de advocacia.
A segunda ilegalidade é a celebração de contrato de
risco porque não estabelece preço certo e vincula a
remuneração a um percentual sobre o crédito a ser
recebido, o que também afronta a Lei de Licitações.
"Somente são admissíveis contratos ad exitum na
Administração Pública quando esta não gasta nenhum
valor, sendo a remuneração do contratado
exclusivamente os honorários".
Ainda de acordo com o Ministério Público, também é
ilegal previsão do pagamento do contratado com
recursos que possuem destinação vinculada à
manutenção e desenvolvimento da educação de
qualidade.
SENTENÇA A obrigatoriedade do pagamento das
diferenças do Fundef pela União foi consequência de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, que tramitou na 19ª Vara da
Justiça Federal de São Paulo, com trânsito em julgado
da condenação em 2015.
Aproximadamente, 110 municípios maranhenses
contrataram três escritórios específicos para garantir o
cumprimento da sentença, incluindo o escritório
Monteiro e Monteiro Advogados Associados, alvo da
ACP e da sentença.
Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCE) concedeu medida cautelar em 109
representações impetradas pelo Ministério Público
de Contas (MPC), suspendendo e anulando contratos
advocatícios referentes ao caso.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/356/202
10827.pdf
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142 idosos em Instituições de Longa
Permanência tomam a 3ª dose contra a
Covid-19 (Cidades | Covid-19)
Bárbara Lauria / O Estado

São Luís - A aplicação da terceira dose da vacina
contra Covid-19 foi iniciada nesta quinta-feira (26), em
São Luís, com a aplicação da dose de reforço, da
vacina Pfizer, em 142 idosos com mais de 70 anos e
imunossuprimidos, residentes nas oito em instituições
de longa permanência da capital, das redes pública e
privada. Nesta sexta-feira (27), idosos com 90 anos ou
mais, podem ir aos nove postos de vacinação contra
a Covid-19, em São Luís, para obter a terceira dose
do imunizante.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/27/142idosos-em-instituicoes-de-longa-permanencia-tomam-a3a-dose-contra-a-covid-19/
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Cidade Olímpica e Coroadinho têm mais
assassinatos este ano (Polícia | Violência em
alta)
Ismael Araújo / O Estado

São Luís - Cidade Olímpica e Coroadinho foram os
bairros da Ilha que mais registraram assassinatos de
janeiro a julho deste ano, segundo o relatório do
Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOp-Crim)
do Ministério Público do Maranhão, que foi divulgado
ontem. Os dados do CAOP-Crim também motram que,
durante esse período, ocorreram 203 mortes violentas
intencionais na Região Metropolitana de São Luís,
com média mensal de 29 casos e de uma morte por
dia.
De janeiro a julho deste ano, foram registradas 203
mortes violentas intencionais na Ilha, sendo 173 casos
tipificados pela polícia como crime de homicídio
doloso, 16 como latrocínio (roubo seguido de morte),
10 por intervenção policial e quatro não esclarecidos.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/27/cida
de-olimpica-e-coroadinho-tem-mais-assassinatos-esteano/

10

O MARANHENSE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 27 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

CAOp Criminal divulga relatório sobre
número de mortes violentas na Grande Ilha
O Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOpCrim) do Ministério Público do Maranhão divulgou
nesta semana mais um relatório sobre o número de
mortes violentas intencionais na Grande Ilha de São
Luís até 31 de julho deste ano. Foram registrados nos
primeiros sete meses de 2021, 203 casos, sendo 173
homicídios dolosos, 16 latrocínios, 10 por intervenção
policial e quatro não esclarecidos. Somente em julho,
foram registradas 30 dessas mortes.
O número indica uma redução de 1,9% de casos em
comparação com o mesmo período de 2020, quando
registraram-se 207 ocorrências. Os bairros com a
maior quantidade de casos são Cidade Olímpica e
Coroadinho, ambos com sete mortes; Cidade Operária
e Residencial Nova Vida, com cinco em cada um; e
Bequimão e Jardim São Cristovão, com três em cada.

Para aferição dos casos de mortes violentas
intencionais, o CAOp-Crim adota como base de dados
os registros mensais do Instituto Médico Legal (IML),
que são cruzados com os boletins de ocorrência
registrados no Sistema Integrado de Gestão do
Maranhão (Sigma) da Secretaria de Estado da
Segurança Pública.
Depois de levantar os dados, a equipe do CAOp-Crim
atualiza os dados e gera os relatórios que são
disponibilzados ao público na página do MPMA.
Site: https://omaranhense.com/caop-criminal-divulgarelatorio-sobre-numero-de-mortes-violentas-na-grandeilha/

As mortes violentas intencionais são uma metodologia
utilizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (Ipea) para a elaboração do Atlas da
Violência, que afere os dados sobre mortalidade
violenta. Nesse levantamento são contemplados os
homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de
morte, latrocínios (roubos seguidos de morte),
vitimização policial, mortes decorrentes de intervenção
policial, lesões com morte posterior e mortes em
presídios.
O relatório também oferece informações sobre os
municípios em que ocorreram os crimes, o gênero e a
faixa etária das vítimas, as armas utilizadas pelos
agressores, entre outros itens. Das 203 mortes
violentas intencionais, 154 ocorreram em São Luís, 33
em São José de Ribamar, 12 em Paço do Lumiar,
duas na Raposa e duas em locais indefinidos; 189
vítimas foram do sexo masculino e 14 do feminino; 101
vítimas estavam na faixa etária de 20 a 29 anos.
Para o promotor de justiça Marco Aurélio Ramos
Fonseca, coordenador do CAOp-Crim, "o
acompanhamento dos registros das ações e mortes
violentas é importante para se ter uma visão de como
estão se deselvovendo essas ações e, a partir disso,
termos um instrumento de política criminal, tanto da
parte do MP como das forças de segurança, para
aturaem no sentido de diminuir ou reprimir essas
ações".
METODOLOGIA
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ITINGA DO MARANHÃO: MINISTÉRIO
PÚBLICO RECOMENDA ANULAÇÃO
DE CONTRATO DA PREFEITURA COM
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Carlos Cristiano

pelo Município de Itinga representa tripla ilegalidade.

Solicitação foi feita em Recomendação encaminhada
em 25 de agosto

A primeira delas é que a contratação de escritório de
advocacia por inexigibilidade de licitação contraria a
regra de realização de concurso público para
contratação de procuradores municipais. "Conforme a
Lei de Licitações, a contratação por inexigibilidade é
medida excepcionalíssima, que deve ocorrer somente
quando é configurada e comprovada a necessidade de
serviços de profissional de notória especialização",
explica o promotor de justiça.

O Ministério Público do Maranhão encaminhou,
nesta quarta-feira, 25, Recomendação ao prefeito de
Itinga do Maranhão, Lúcio Flávio Araújo Oliveira,
solicitando suspensão de pagamentos ao escritório
Monteiro e Monteiro Advogados Associados pelo
Município.
Em julho, o Poder Executivo municipal contratou o
escritório, por inexigibilidade de licitação, na
modalidade ad exitum (recebimento de pagamento
somente em caso de êxito na demanda), para
recuperar valores do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb),
antigo Fundef, não repassados devido à inobservância
do valor mínimo anual por aluno (VMAA). O ajuste
prevê pagamento de R$ 0,20 a cada R$ 1 recuperado
aos cofres municipais.
Na manifestação ministerial, o promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira requer, ainda, a anulação
de qualquer contrato firmado pela Prefeitura de Itinga
com outro escritório de advocacia com o mesmo
objetivo.
Outro pedido é a transferência da demanda à
Procuradoria do Município, para evitar pagamento de
valores desproporcionais ou lesivos ao erário.
O Município também deve informar ao Ministério
Público do Maranhão (MPMA) se já recebeu recursos
precatórios relativos a diferenças da complementação
do Fundef e eventual destinação dada. Em 10 dias,
devem, ainda, ser encaminhadas ao MPMA
informações por escrito sobre as providências
tomadas quanto à Recomendação.

Além disso, também segundo a Controladoria Geral da
União (CGU), a contratação dos escritórios de
advocacia para recuperação dos valores do VMAA é
irregular, porque há possibilidade de competição e os
serviços não são de natureza singular, mas rotineiros
para escritórios de advocacia.
A segunda ilegalidade é a celebração de contrato de
risco porque não estabelece preço certo e vincula a
remuneração a um percentual sobre o crédito a ser
recebido, o que também afronta a Lei de Licitações.
"Somente são admissíveis contratos ad exitum na
Administração Pública quando esta não gasta nenhum
valor, sendo a remuneração do contratado
exclusivamente os honorários".
Ainda de acordo com o Ministério Público, também é
ilegal previsão do pagamento do contratado com
recursos que possuem destinação vinculada à
manutenção e desenvolvimento da educação de
qualidade.
SENTENÇA
A obrigatoriedade do pagamento das diferenças do
Fundef pela União foi consequência de Ação Civil
Pública, que tramitou na 19ª Vara da Justiça Federal
de São Paulo, com trânsito em julgado da condenação
em 2015.

ILEGALIDADES
De acordo com o MPMA, a contratação do escritório

Aproximadamente, 110 municípios maranhenses
contrataram três escritórios específicos para garantir o
12

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Sex, 27 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

cumprimento da sentença, incluindo o escritório
Monteiro e Monteiro Advogados Associados, alvo da
ACP e da sentença.
Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCE) concedeu medida cautelar em 109
representações impetradas pelo Ministério Público
de Contas (MPC), suspendendo e anulando contratos
advocatícios referentes ao caso.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://www.carloscristiano.com/2021/08/itinga-domaranhao-ministerio-publico_27.html
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Justiça determina que Estado nomeie
delegado e policiais civis e militares para
Apicum-Açu
Rogério Silva

Uma sentença proferida na Comarca de Bacuri
condenou o Estado do Maranhão, na obrigação de
fazer, consistente em adotar todas as medidas legais
no sentido de designar e manter, mediante nomeação
ou remoção no Município de Apicum-Açu, um
delegado de polícia e um quantitativo maior de
policiais civis e militares - concursados - para os
respectivos cargos, no prazo improrrogável de 120
dias.
A sentença, assinada pelo juiz Humberto Alves Júnior,
titular de Mirinzal e respondendo por Bacuri, fixou
multa de 3 mil reais por dia em caso de
descumprimento. Conforme o magistrado, o objetivo é
garantir o direito à segurança pública da população
do município de Apicum-Açu, que é termo judiciário de
Bacuri.
A sentença é resultado de ação ajuizada pelo
Ministério Público da Comarca de Bacuri, buscando
a designação, pelo Governo do Estado, de um
delegado de polícia titular e um maior número de
policiais civis e militares para Apicum-Açu, cidade
localizada no litoral norte maranhense, com população
estimada em 17.500 habitantes. Nesse contexto,
Apicum-Açu não possui delegado de polícia titular no
município, tampouco investigadores e policiais civis,
contando com apenas 15 policiais militares em regime
de rodízio de plantão para o policiamento ostensivo e
preventivo em todo o município, contingente
considerado insuficiente para atender a demanda da
população.
Na ação, o MP requereu a condenação do Estado do
Maranhão na obrigação de fazer que consiste na
adoção de todas as providências legais, na esfera
administrativa e orçamentária, para designação e
manutenção de profissionais de carreira, concursados,
para exercício dos cargos de delegado de polícia, um
maior quantitativo de Policiais Civis, assim como
número suficiente de Policiais Militares, a serem
lotados no citado município. Aduz que a falta de
delegado e o contingente policial naquela cidade têm
gerado impunidade, além de graves prejuízos à
segurança pública e à persecução penal, tendo em

vista que inúmeros autos de prisão em flagrante e
inquéritos policiais ficam parados por longos períodos,
impedindo o prosseguimento das investigações. Uma
decisão liminar foi concedida com este fim, porém
nunca foi cumprida.
Devidamente citado, o Estado do Maranhão requereu
em contestação a improcedência total da ação,
fundamentando-se na violação ao princípio da
separação dos poderes, tendo em vista a competência
constitucional do Poder Executivo para formular e
executar políticas públicas no âmbito da efetivação
dos direitos sociais, bem como na necessidade de
previsão orçamentária, uma vez que o aumento na
despesa com pessoal precisa de prévia dotação
orçamentária para ser operacionalizada. Ademais,
requereu, ao final, em caso de eventual procedência,
que fosse dilatado o prazo para cumprimento, bem
como minorada a multa cominada, uma vez que a
efetivação de medidas como a pleiteada nos autos
depende de diversas providências que levam tempo
considerável para serem concluídas. As preliminares
do Estado foram consideradas improcedentes.
"Verifica-se no processo que a situação da segurança
pública no município de Apicum-Açu encontra-se em
precariedade alarmante, uma vez que não há
delegado titular, tampouco investigador ou policiais
civis lotados na localidade, havendo apenas dois
servidores cedidos pela prefeitura para atender toda a
população do município (.) Foi verificado, ainda que o
policiamento ostensivo e preventivo a cargo da polícia
militar era realizado por apenas 11 (onze) policiais
militares no município inteiro, divididos em três
equipes com turnos de 24h/72h, sendo duas equipes
com três policiais e uma com quatro, mas que
recentemente houve um incremento de quatro policiais
militares, totalizando 15 (quinze) no efetivo do
município em questão", observou o juiz.
Para ele, o que se percebe é que a população de
Apicum-Açu vive em estado de total abandono e
insegurança pública, pois embora os policiais militares
sejam esforçados para o exercício de suas atividades,
é possível vislumbrar o descrédito na instituição
policial, tendo em vista o evidente prejuízo no
andamento das ocorrências que são levadas ao
14
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conhecimento da unidade ante a inexistência de
delegado de carreira e o desaparelhamento da polícia
civil no município. "Ressalte-se, por oportuno, que,
atualmente, o delegado de polícia civil titular no
município de Bacuri tem respondido pelos
procedimentos de investigação do município de
Apicum-Açu (.) Não obstante o apoio da 5° Delegacia
Regional de Pinheiro, tem-se o delegado de Bacuri
como o responsável precípuo pela apuração de
infrações criminais em dois municípios, respondendo
por uma área somada de 1.439.977 km2 (.) E cuja
soma da população estimada importa 36.067
habitantes", conclui.
TRÁFICO
Na sentença, o juiz cita que a cidade de Apicum-Açu
está situada no final da MA-303 e possui extensa área
costeira com grande circulação de embarcações
pesqueiras, o que a coloca no que se conhece como
"rota do tráfico", pois tais características, sobretudo a
posição geográfica, possibilitam um tráfico intenso de
drogas e mercadorias ilícitas, demandando um
sistema de justiça criminal e segurança pública
eficiente para assegurar a ordem pública. "Neste caso,
merece ser destacado que o próprio Estado do
Maranhão reconhece esta necessidade, posto que em
nenhum momento impugna a imprescindibilidade da
designação dos referidos profissionais, afirmando-se
sensível às demandas dos municípios do interior do
Maranhão, mas debatendo nos autos questões
processuais acessórias, que em nada contribuirão
para a modificação do estado de caos da Segurança
Pública no referido município", esclarece.

Por fim, relata que consta no processo que, no ano de
2020, foram realizadas novas nomeações para os
cargos em questão, cujos servidores são oriundos do
último concurso realizado. "Nesse sentido, verifica-se
a plena possibilidade de designação dos profissionais
em questão para o município de Apicum-Açu dada a
sua flagrante necessidade (.) Por conseguinte, o caso
dos autos exige a aplicação do direito fundamental à
segurança pública com eficácia plena e imediata, não
se admitindo a invocação do princípio da reserva do
possível, pois o mesmo não é invocável frente ao
desrespeito aos direitos e garantias constitucionais
fundamentais, que compõe o chamado 'mínimo
existencial'", finaliza.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Corregedoria
Geral da Justiça
Site:
https://www.blogdorogeriosilva.com.br/2021/08/justicadetermina-que-estado-nomeie-delegado-e-policiais-civise-militares-para-apicum-acu/

Outro fato citado é que a precariedade da segurança
pública de Apicum-Açu fica evidenciada, também,
quando comparada a cidades com demanda e
população significativamente menores, as quais
possuem melhores condições de trabalho e de
recursos humanos. "Resta claro que um efetivo como
o que se tem agora não é capaz de satisfazer a
demanda exigida por um município com tal expressão
populacional (.) Dessa forma, reputa-se caracterizada
a omissão do poder público diante da inexistência de
Delegado de Carreira e Policiais Civis em número
adequado no município, o que inviabiliza os trabalhos
de investigação policial e conclusão de inúmeros
inquéritos policiais, que permaneciam sem o
cumprimento de diligências e sem a devida
tramitação", enfatiza a sentença, frisando que o
Estado não pode falar em conveniência ou
oportunidade para designação de um delegado de
carreira e policiais civis para o município de ApicumAçu, visto que os cargos já foram criados e as
despesas estão previstas em orçamento, sendo dever
do Estado prover as necessidades básicas de
segurança pública, nos moldes ora afirmados.
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AGOSTO LILÁS | MÊS DE
CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
Começamos o dia com mais uma ação do Agosto
Lilás, mês de combate à violência contra a mulher.
O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo da Capelozza foi palco da
palestra "VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER" e a advogada do CRAM, Leia Oliveira,
reforçou a importância dessa luta.
A tarde, o Juiz de Direito, Frederico Oliveira,
fará a palestra sobre a importância do Agosto Lilás,
mês de enfrentamento à
violência contra a mulher, na Escola Municipal
Eduardo Pereira Duarte, no
Piquiá. Ao longo de todo mês, vários projetos estão
sendo feitos para mudar a
realidade de muitas mulheres que sofrem desse crime
covarde. Se você for ou
conhecer alguma vítima de assédio ou violência,
denuncie. Açailândia na luta por respeito para todas!
Prefeitura de Açailândia - Compromisso com Você
Site: https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/08/agostolilas-mes-de-conscientizacao_27.html
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Justiça determina que Estado nomeie
delegado e policiais para Apicum-Açu
Uma sentença proferida na Comarca de Bacuri
condenou o Estado do Maranhão, na obrigação de
fazer, consistente em adotar todas as medidas legais
no sentido de designar e manter, mediante nomeação
ou remoção no Município de Apicum-Açu, um
delegado de polícia e um quantitativo maior de
policiais civis e militares - concursados - para os
respectivos cargos, no prazo improrrogável de 120
dias.
A sentença, assinada pelo juiz Humberto Alves Júnior,
titular de Mirinzal e respondendo por Bacuri, fixou
multa de 3 mil reais por dia em caso de
descumprimento. Conforme o magistrado, o objetivo é
garantir o direito à segurança pública da população
do município de Apicum-Açu, que é termo judiciário de
Bacuri.

Devidamente citado, o Estado do Maranhão requereu
em contestação a improcedência total da ação,
fundamentandose na violação ao princípio da
separação dos poderes, tendo em vista a competência
constitucional do Poder Executivo para formular e
executar políticas públicas no âmbito da efetivação
dos direitos sociais, bem como na necessidade de
previsão orçamentária, uma vez que o aumento na
despesa com pessoal precisa de prévia dotação
orçamentária para ser operacionalizada. Ademais,
requereu, ao final, em caso de eventual procedência,
que fosse dilatado o prazo para cumprimento, bem
como minorada a multa cominada, uma vez que a
efetivação de medidas como a pleiteada nos autos
depende de diversas providências que levam tempo
considerável para serem concluídas. As preliminares
do Estado foram consideradas improcedentes.

A sentença é resultado de ação ajuizada pelo
Ministério Público da Comarca de Bacuri, buscando
a designação, pelo Governo do Estado, de um
delegado de polícia titular e um maior número de
policiais civis e militares para Apicum-Açu, cidade
localizada no litoral norte maranhense, com população
estimada em 17.500 habitantes. Nesse contexto,
Apicum-Açu não possui delegado de polícia titular no
município, tampouco investigadores e policiais civis,
contando com apenas 15 policiais militares em regime
de rodízio de plantão para o policiamento ostensivo e
preventivo em todo o município, contingente
considerado insuficiente para atender a demanda da
população.
Na ação, o MP requereu a condenação do Estado do
Maranhão na obrigação de fazer que consiste na
adoção de todas as providências legais, na esfera
administrativa e orçamentária, para designação e
manutenção de profissionais de carreira, concursados,
para exercício dos cargos de delegado de polícia, um
maior quantitativo de Policiais Civis, assim como
número suficiente de Policiais Militares, a serem
lotados no citado município. Aduz que a falta de
delegado e o contingente policial naquela cidade têm
gerado impunidade, além de graves prejuízos à
segurança pública e à persecução penal, tendo em
vista que inúmeros autos de prisão em flagrante e
inquéritos policiais ficam parados por longos períodos,
impedindo o prosseguimento das investigações. Uma
decisão liminar foi concedida com este fim, porém
nunca foi cumprida.
2
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Governo realiza sessão para licitação do
serviço de ferryboat no Maranhão
O governo do Maranhão, por meio da Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), realizoua sessão pública para Concessão do
Serviço Público Aquaviário de Passageiros, Cargas e
Veículos entre o Terminal da Ponta da Espera e o
Terminal do Cujupe, referente ao Processo
Administrativo nº 85.837/2021 - MOB.
O credenciamento de propostas aconteceu durante a
sessão realizada na manhã dessa quinta-feira (26), no
auditório da MOB, onde se reuniram a Comissão
Setorial de Licitação e representantes para receber as
propostas. O procedimento tem como finalidade
selecionar a melhor proposta para a prestação do
serviço.

legais atinentes foram contemplados, assim como as
expectativas sociais, realizados por meio de Audiência
Pública no dia 18 de março de 2021, às 14h, por
videoconferência em decorrência da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19).
MELHORIAS O edital de licitação foi elaborado pelos
setores técnicos da MOB a partir da contribuição da
sociedade, através de audiência pública, dos
apontamentos e notificações da Capitania dos Portos,
Ministério Público, Vigilância Sanitária e Instituto de
Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do
Maranhão (Procon/MA) a fim de melhorar a qualidade
do serviço.

Na ocasião, a Comissão Setorial de Licitação abriu a
sessão pública e solicitou aos interessados que
apresentassem suas credenciais à equipe de apoio.
Após a análise desses documentos, observando os
critérios estabelecidos no edital, duas empresas com
seus devidos representantes foram credenciadas: a
Internacional Marítima e a Celte Navegação.
Foram recebidos pela Comissão Setorial de Licitação
os envelopes nº 01 e nº 02. O primeiro é referente aos
lotes 01 e 02 e contém a proposta técnica e valor da
outorga enquanto o segundo possui a documentação
de habilitação.
"Essa licitação é um marco histórico para o governo do
Maranhão que luta há anos para melhorar o serviço
público do fer- ryboat para a população maranhense. E
estamos felizes por termos concluído esse primeiro
momento. Essa é a primeira parte da licitação e agora
nossa equipe irá analisar e, assim, dará
prosseguimento a licitação", ponderou Cícero Eugênio,
presidente da Comissão de Licitação da MOB.
Após as análises, o resultado do julgamento da
Proposta Técnica e do Valor de Outorga será
divulgado em meio oficial e será aberto prazo para
recurso. Toda a sessão pública foi transmitida ao vivo
pelo Instagram da MOB.
MAIS INFORMAÇÕES Serão licitados dois lotes com
direito de concessão de, no mínimo, 20 anos,
prorrogável por igual período, no tipo concorrência de
melhor oferta de pagamento pela outorga após
qualificação de proposta técnica. Todos os requisitos
4
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Acusado de atear fogo na ex-companheira é
condenado a mais de seis anos de prisão
Nahim Lemoel da Silva Ribeiro, acusado de atear fogo
na sua ex-companheira Dielli Yasmin Viana Costa, na
manhã do dia 15 de outubro de 2017, no bairro da
Cidade Operária, vai cumprir pena de seis anos e
quatro meses de reclusão. Ele foi julgado pelo júri
popular nessa quinta-feira (26). Após o julgamento,
ocorrido no Fórum Desembargador Sarney Costa,
localizado no bairro do Calhau, o réu foi levado de
volta ao presídio, onde já estava recolhido desde
dezembro de 2019, depois de ser preso no Distrito
Federal. Ele foi condenado por tentativa de feminicídio,
sendo a motivação do crime o fato de o réu não aceitar
o término do relacionamento.

Consta na denúncia do Ministério Público que o
casal, que vivia maritalmente há sete meses, tinha um
relacionamento conturbado, com diversos términos e
voltas.
Nahim Lemoel da Silva sempre ameaçava a
companheira e o filho dela de três anos, inclusive já
tendo chegado a agressões físicas

O acusado foi condenado a 14 anos de reclusão,
sendo a pena reduzida porque houve atenuantes,
como a confissão do crime perante à autoridade
policial e à Justiça.
O juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Gilberto de
Moura Lima, que presidiu o julgamento, manteve a
prisão do acusado, negando-lhe o direito de recorrer
da decisão do júri em liberdade. Atuou na acusação o
promotor de Justiça Rodolfo Soares dos Reis e na
defesa o defensor público Thales Pereira.
O réu foi condenado por tentativa de homicídio, com
as qualificadoras motivo fútil, uso de fogo, emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima e
violência familiar (feminicídio na forma tentada).
RELEMBRE O CASO De acordo com a denúncia do
Ministério Público, Dielli Yasmin, que havia saído na
noite anterior com o denunciado, em uma tentativa de
reatar o relacionamento, no dia do crime estava
dormindo em sua residência sozinha, quando Nahim
Lemoel da Silva Ribeiro entrou e ateou fogo na casa
inteira, inclusive no corpo da vítima. Em seguida,
trancou a mulher dentro do imóvel e saiu andando pela
rua, ainda balançando as chaves na mão, de forma
bem tranquila.
Os vizinhos, ao sentirem o cheiro de fumaça,
arrombaram o imóvel e conseguiram retirar a vítima
pela janela. Dielli Yasmin Viana Costa já estava 40%
do corpo queimados e apenas pedia socorro.
Foi encontrado na casa o litro de álcool que o acusado
utilizou para colocar fogo no corpo da mulher.
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