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Maranhão registra três mortes e 141 casos
confirmados de Covid-19 nas últimas 24
horas
SÃO LUÍS - A Secretaria de Estado da Saúde (SES)
informou, em boletim divulgado na noite deste sábado
(18), que o Maranhão tem 10.135 mortes e 353.695
casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19).
De acordo com a SES, foram contabilizados três
óbitos e 141 pessoas infectadas pelo coronavírus nas
últimas 24 horas no estado, sendo um em Imperatriz e
140 nos demais municípios. A taxa de letalidade da
Covid-19 no Maranhão, por sua vez, está em 2,86%.
Segundo a SES, nenhuma das últimas mortes pelo
novo coronavírus no Maranhão aconteceu nas
últimas 24 horas. Os três óbitos contabilizados
ocorreram em dias/semanas anteriores, e aguardavam
resultado de exame laboratorial. As últimas mortes de
pacientes infectados pelo coronavírus foram
registradas nos municípios de Pedreiras (1), Vitória do
Mearim (1) e Vitorino Freire (1).
O relatório da SES aponta que todos os 217
municípios do Maranhão já registraram casos
confirmados de Covid-19. São Luís (46.665),
Imperatriz (18.305), Balsas (13.045), Caxias (12.519),
Santa Inês (9.075), Chapadinha (6.189), Timon
(6.062), Santa Luzia (5.836), Barra do Corda (5.830) e
Açailândia (5.681) são as dez cidades maranhenses
com o maior número de pacientes infectados pelo
novo coronavírus.
A SES revela ainda que 311.242 pessoas já se
recuperaram da Covid-19 no Maranhão, com 190
pacientes infectados pelo novo coronavírus
recebendo alta nas últimas 24 horas. Essas pessoas
tiveram a recuperação confirmada e foram liberadas
de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, já
que passaram 14 dias em isolamento, a contar da data
de início dos sintomas, e continuam assintomáticas.
Além disso, 5.954.534 doses da vacina contra o
coronavírus foram aplicadas no estado: 3.880.349
pessoas receberam a primeira dose e outras
2.074.185 já tomaram a imunização completa.

enfermaria, 32.107 pacientes em isolamento domiciliar
e 311.242 pessoas curadas. Os pacientes com teste
positivo para a Covid-19 estão sendo monitorados por
equipes do Centro de Informações Estratégicas de
Vigilância em Saúde (CIEVS).
Desde o início do monitoramento no Maranhão, a SES
já analisou 951.586 casos de possível infecção pelo
novo coronavírus e fez 852.558 testes para
diagnóstico. São 10.135 óbitos, 311.242 recuperações
e 32.318 casos ativos, além de 622 casos suspeitos e
597.269 casos descartados. A metodologia do
Ministério da Saúde contabiliza mortes e pacientes
curados entre os casos confirmados da Covid-19.
As pessoas que apresentarem sintomas do novo
coronavírus em São Luís podem procurar o Centro
de Testagem da Policlínica Diamante e as Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs) do Vinhais, Parque
Vitória, Cidade Operária e Araçagy. Os profissionais
da área da saúde e da segurança pública estão
sendo atendidos exclusivamente no Viva da Beira-Mar.
Para a população no interior maranhense, os hospitais
regionais continuam realizando a coleta para os
exames.
Confira o número de casos de coronavírus em cada
município do Maranhão :
Site:
https://imirante.com/maranhao/noticias/2021/09/18/mara
nhao-registra-tres-mortes-e-141-casos-confirmados-decovid-19-nas-ultimas-24-horas.shtml

O boletim da SES também atualizou o quadro dos
pacientes infectados pelo novo coronavírus no
Maranhão. Entre os 353.695 casos confirmados, são
10.135 mortes, 98 internações em UTI (84 na rede
pública e 14 na rede privada), 113 internações em
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Suspeito de tráfico de drogas é preso
tentando se livrar de entorpecentes
ITAPECURU MIRIM - Um homem foi preso em
flagrante delito pela Polícia Civil do Maranhão na
última quinta-feira (16), suspeito do crime de tráfico de
entorpecentes. A prisão foi feita por intermédio dos
policiais da Delegacia Regional de Itapecuru Mirim.
De acordo com a polícia, o suspeito jogou as drogas
fora quando notou a aproximação da viatura. Foram
encontradas e apreendidas 17 porções de drogas.
Ainda segundo as informações da Secretaria de
Segurança Pública do estado do Maranhão, o
homem havia deixado o presídio recentemente. Ele foi
encaminhado para a unidade prisional.
A ação aconteceu no Bairro Torre, em Itapecuru Mirim.
Site: https://imirante.com/itapecurumirim/noticias/2021/09/18/suspeito-de-trafico-de-drogase-preso-tentando-se-livrar-de-entorpecentes.shtml
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Índice reúne dados sobre a inclusão de
brasileiros com deficiência (Geral | Direitos
humanos)
BRASÍLIA - Passados 11 anos desde a realização do
último censo nacional, o Instituto Olga Kos de Inclusão
Cultural, uma associação sem fins econômicos, com
sede em São Paulo, que trabalha pela inserção social
de pessoas com deficiência intelectual ou em situação
de vulnerabilidade, vai produzir instrumento para medir
o quanto as cidades brasileiras são inclusivas e
permitem que as pessoas com alguma deficiência
desenvolvam suas aptidões e exerçam sua cidadania.

As incertezas quanto ao tema afetam até mesmo as
informações sobre quantos brasileiros convivem com
alguma forma de deficiência física ou mental. Em
2010, o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que, na
ocasião, havia, no país, cerca de 46 milhões de
pessoas com alguma dificuldade para enxergar, ouvir,
caminhar, subir degraus ou realizar atividades
habituais.

Segundo a coordenadora do Departamento de
Pesquisa do instituto, Natália Mônaco, o chamado
Índice Nacional de Inclusão Olga Kos da Pessoa com
Deficiência (Iniok) será uma resposta à "grande
lacuna" nacional, ou seja, "à falta de informações"
abrangentes sobre o contexto das pessoas com
deficiência no Brasil.

Para especialistas, já na época este número estava
subestimado, devido à complexidade de se identificar
e quantificar a população com deficiência. Ainda
assim, em 2018, o IBGE adotou um novo critério
alinhado às práticas internacionais, revisou os dados
do censo e reduziu de quase 46 milhões para 12,74
milhões o total de brasileiros com necessidades
especiais.

"O índice é uma junção de várias pesquisas já
realizadas, como a Pesquisa Nacional de Saúde
[realizada em 2019], dados do Ipea [Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada], do IDH [Índice de
Desenvolvimento Humano, criado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da
Organização das Nações Unidas [ONU] e outros. Com
isso, teremos um indicador capaz de avaliar, de fato, a
inclusão das pessoas com deficiência", disse Natália à
Agência Brasil.
Em fase de validação científica da metodologia
desenvolvida ao longo de mais de um ano, com auxílio
de especialistas, e cujo protótipo contou com a
chancela da Organização dos Estados IberoAmericanos (OEI), o índice reunirá informações
dispersas, extraídas de várias pesquisas, estudos e
levantamentos estatísticos sobre as condições em que
vivem as pessoas com deficiência.
"Ele vai unificar dados sobre saúde, educação,
reabilitação, renda familiar, benefícios assistenciais,
trabalho, sustentabilidade e outros aspectos que os
demais instrumentos avaliam de forma individualizada.
Com isso, poderemos mensurar o grau de inclusão e
criar políticas públicas", acrescentou Natália.
Incertezas

Um número próximo às 17,3 milhões de pessoas
identificadas pela Pesquisa Nacional de Saúde,
realizada em 2019, pelo IBGE e pelo Ministério da
Saúde.
Webinário
A necessidade de mais informações sobre a inclusão
das pessoas com algum tipo de deficiência foi um dos
aspectos destacados pela ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves,
durante a abertura do webinário (vídeoconferência)
que o Instituto Olga Kos realizou nesta semana para
apresentar a validação do índice e debater aspectos
como o conceito de deficiência e os dados já
disponíveis no país.
"Chega de fazermos políticas públicas sem dados,
sem números, sem registros. Chega de fazermos
políticas públicas usando apenas o achismo ou a
vontade do gestor. Precisamos ter indicadores. E
vamos entregar isto juntos", afirmou Damares, em
vídeo gravado para o evento.
Ainda durante o evento, que ocorreu entre segundafeira (13) e quarta-feira (15), a secretária nacional de
Assistência Social, do Ministério da Cidadania, Maria
Yvelônia Barbosa, também ressaltou a importância do
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país dispor de mais informações. "Para nós, é
importante superarmos este momento de fazer
políticas públicas sem levar em conta indicadores. O
indicador de inclusão é de suma importância para
entendermos em que momento estamos, para onde
vamos e como vamos percorrer este caminho."
Além de apoio institucional do ministério, o Instituto
Olga Kos vai contar com o suporte financeiro de
patrocinadores e de emendas parlamentares. Durante
o processo de validação do Índice Nacional de
Inclusão, que deve durar cerca de 18 meses, equipes
de entrevistadores aplicarão questionários e
acompanharão o dia a dia de pessoas com deficiência
em vários municípios brasileiros.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/09/18/indic
e-reune-dados-sobre-a-inclusao-de-brasileiros-comdeficiencia/
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Índice reúne dados sobre a inclusão de
brasileiros com deficiência
Da Redação com informações da Agência Brasil

Passados 11 anos desde a realização do último censo
nacional, o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural,
uma associação sem fins econômicos, com sede em
São Paulo, que trabalha pela inserção social de
pessoas com deficiência intelectual ou em situação de
vulnerabilidade, vai produzir instrumento para medir o
quanto as cidades brasileiras são inclusivas e
permitem que as pessoas com alguma deficiência
desenvolvam suas aptidões e exerçam sua cidadania.
Segundo a coordenadora do Departamento de
Pesquisa do instituto, Natália Mônaco, o chamado
Índice Nacional de Inclusão Olga Kos da Pessoa com
Deficiência (Iniok) será uma resposta à "grande
lacuna" nacional, ou seja, "à falta de informações"
abrangentes sobre o contexto das pessoas com
deficiência no Brasil.
"O índice é uma junção de várias pesquisas já
realizadas, como a Pesquisa Nacional de Saúde
[realizada em 2019], dados do Ipea [Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada], do IDH [Índice de
Desenvolvimento Humano, criado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da
Organização das Nações Unidas [ONU] e outros. Com
isso, teremos um indicador capaz de avaliar, de fato, a
inclusão das pessoas com deficiência", disse Natália à
Agência Brasil .
Em fase de validação científica da metodologia
desenvolvida ao longo de mais de um ano, com auxílio
de especialistas, e cujo protótipo contou com a
chancela da Organização dos Estados IberoAmericanos (OEI), o índice reunirá informações
dispersas, extraídas de várias pesquisas, estudos e
levantamentos estatísticos sobre as condições em que
vivem as pessoas com deficiência.
"Ele vai unificar dados sobre saúde, educação,
reabilitação, renda familiar, benefícios assistenciais,
trabalho, sustentabilidade e outros aspectos que os
demais instrumentos avaliam de forma individualizada.
Com isso, poderemos mensurar o grau de inclusão e
criar políticas públicas", acrescentou Natália.
As incertezas quanto ao tema afetam até mesmo as
informações sobre quantos brasileiros convivem com
alguma forma de deficiência física ou mental. Em

2010, o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que, na
ocasião, havia, no país, cerca de 46 milhões de
pessoas com alguma dificuldade para enxergar, ouvir,
caminhar, subir degraus ou realizar atividades
habituais.
Para especialistas, já na época este número estava
subestimado, devido à complexidade de se identificar
e quantificar a população com deficiência. Ainda
assim, em 2018, o IBGE adotou um novo critério
alinhado às práticas internacionais, revisou os dados
do censo e reduziu de quase 46 milhões para 12,74
milhões o total de brasileiros com necessidades
especiais.
Um número próximo às 17,3 milhões de pessoas
identificadas pela Pesquisa Nacional de Saúde ,
realizada em 2019, pelo IBGE e pelo Ministério da
Saúde.
A necessidade de mais informações sobre a inclusão
das pessoas com algum tipo de deficiência foi um dos
aspectos destacados pela ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves,
durante a abertura do webinário (vídeoconferência)
que o Instituto Olga Kos realizou nesta semana para
apresentar a validação do índice e debater aspectos
como o conceito de deficiência e os dados já
disponíveis no país.
"Chega de fazermos políticas públicas sem dados,
sem números, sem registros. Chega de fazermos
políticas públicas usando apenas o achismo ou a
vontade do gestor. Precisamos ter indicadores. E
vamos entregar isto juntos", afirmou Damares, em
vídeo gravado para o evento.
Ainda durante o evento, que ocorreu entre segundafeira (13) e quarta-feira (15), a secretária nacional de
Assistência Social, do Ministério da Cidadania, Maria
Yvelônia Barbosa, também ressaltou a importância do
país dispor de mais informações. "Para nós, é
importante superarmos este momento de fazer
políticas públicas sem levar em conta indicadores. O
indicador de inclusão é de suma importância para
entendermos em que momento estamos, para onde
vamos e como vamos percorrer este caminho."
Além de apoio institucional do ministério, o Instituto
5

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 18 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Olga Kos vai contar com o suporte financeiro de
patrocinadores e de emendas parlamentares. Durante
o processo de validação do Índice Nacional de
Inclusão, que deve durar cerca de 18 meses, equipes
de entrevistadores aplicarão questionários e
acompanharão o dia a dia de pessoas com deficiência
em vários municípios brasileiros.
Site: https://oimparcial.com.br/brasil-emundo/2021/09/indice-reune-dados-sobre-a-inclusao-debrasileiros-com-deficiencia/
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IMPERATRIZ: PREFEITURA REVOGA
DECRETO QUE OBRIGAVA A
APRESENTAÇÃO DE CARTEIRNHA DE
VACINAÇÃO
Carlos Cristiano

Após repercução negativa, principalmente pela classe
empresarial de Imperatriz, o prefeito Assis Ramos,
revogou a decisão em que obrigava pessoas acima
dos 12 anos a apresentar carteirinha de vacinação que
comprovasse que já tinha recebido a vacina contra a
Covid-19.
A decisão valia para poder entrar em estabelecimentos
públicos e privados do municipio.
O decreto foi revolgado menos de 24 após ser
publicado.
Relembre o caso:
IMPERATRIZ: PREFEITURA DECRETA
OBRIGATORIEDADE DA COMPROVAÇÃO DE
VACINA CONTRA A COVID-19 PARA PODER
ACESSAR ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E
PRIVADOS
Na manhã deste sábado 18, enquanto o decreto
estava em vigor, o muvimento no comércio local, foi
muito baixo.
Veja o comunicado da prefeitura de Imperatriz:
Site: https://www.carloscristiano.com/2021/09/imperatrizprefeitura-revoga-decreto.html
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Em Cururupu, MP-MA recomenda
providências para coibir poluição sonora
A Promotoria de Justiça da Comarca de Cururupu
expediu, em 13 de setembro, Recomendação ao
Executivo Municipal (prefeito, secretário municipal de
Meio Ambiente e coordenador de Tributos), à Polícia
Militar e à Polícia Civil, para que tomem providências
para coibir a prática de poluição sonora no município.
A manifestação ministerial foi assinada pelo promotor
de Justiça Igor Adriano Trinta Marques.

ao identificar nas ruas ou quando solicitado por
populares as situações de poluição sonora
caracterizados de crime ou contravenções, proceda a
imediata autuação mediante boletim de ocorrência, a
condução do infrator à Delegacia de Polícia Civil até a
devida apreensão do equipamento sonoro ou do
veículo, que somente poderá ser liberado mediante
autorização judicial.

Aos órgãos do Executivo Municipal foi recomendada a
ampla divulgação do número de telefone para a
população informar as ocorrências de poluição sonora
no município.

Em último caso, quando não for possível a condução
do infrator à Delegacia, seja confeccionado boletim de
ocorrência com a identificação dos infratores
(proprietário do estabelecimento, produtor/responsável
do evento e do equipamento sonoro) para fins de
responsabilização penal, encaminhando à Delegacia
de Polícia Civil e cópia à Promotoria de Justiça da
Comarca de Cururupu, para que seja instaurado o
Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) ou
inquérito policial.

Também foi indicada a intervenção de equipes da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o efetivo
combate da poluição sonora nos estabelecimentos
comerciais e festivos e em propriedades privadas
(obedecendo ao direito de propriedade) e da Vigilância
Sanitária Municipal no intuito de fiscalizar o
cumprimento das medidas sanitárias.
Em caso de descumprimento das normas legais, deve
ser determinada a interdição dos estabelecimentos e
apreensão de objetos (equipamentos sonoros e
veículos).
Outra orientação é referente à realização de
campanhas de conscientização sobre as
consequências danosas da emissão abusiva de
ruídos, orientando proprietários de radiolas e
equipamentos sonoros; donos de estabelecimentos
(clubes, bares e boates); condutores de motocicletas e
proprietários de veículos automotivos acerca dos
limites em decibéis a serem respeitados.
Na emissão de licenças de eventos festivos, devem
ser destacadas as normas previstas na Lei Municipal
nº 290/2010, que dispõe sobre ruídos e a proteção do
bem-estar e o sossego público; Lei Estadual nº
11.390/2020, que regulamenta a segurança contra
incêndios das edificações e áreas de risco; Decreto
Municipal nº 066/202, que dispõe acerca da situação
de calamidade em saúde pública e a realização
presencial de reuniões e eventos, públicos e privados,
seguindo os parâmetros do Decreto nº 36871/2021.
Polícias
Ao comando da Polícia Militar, foi recomendado que,

"Importa destacar que não se faz necessário o uso de
decibelímetro, pois a prova a ser utilizada é a
testemunhal (os próprios policiais) ou documental
(boletim de ocorrência, fotos, gravações, imagens). O
decibelímetro se faz necessário apenas para a prova
da infração administrativa, com o que devem se
preocupar outros órgãos e não a polícia. Ao policial
basta o bom senso para perceber o alcance de cada
caso", destacou o promotor de Justiça Igor Adriano
Trinta, na Recomendação.
À Polícia Civil, foi recomendado que na emissão de
licenças de eventos festivos sejam destacadas as
normas previstas na Lei Municipal nº 290/2010, que
dispõe sobre ruídos e a proteção do bem-estar e o
sossego público; na Lei Estadual nº 11.390/2020, que
regulamenta segurança contra incêndios das
edificações e áreas de risco; Decreto Municipal nº
066/202, que dispõe acerca da situação de
calamidade em saúde pública em Cururupu e a
realização presencial de reuniões e eventos, públicos
e privados, seguindo os parâmetros do Decreto
Estadual nº 36871/2021.
Ao identificar nas ruas ou quando solicitado por
populares as situações de poluição sonora
caracterizadas de crime ou contravenções proceda a
imediata instauração de TCO ou inquérito policial para
a devida apuração da perturbação do sossego alheio e
da poluição sonora, até a devida apreensão do
8
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equipamento sonoro ou dos veículos.
O objetivo é investigar e garantir a persecução penal
dos autores e criminosos que causam perturbação à
tranquilidade e ao sossego e agridem o meio
ambiente, causando danos à saúde de munícipes,
especialmente aos idosos, aos portadores de
enfermidades crônicas e às crianças.
"O policial deve identificar nas ruas, ou quando
solicitado por populares, as situações de poluição
sonora caracterizadoras de crime ou contravenção e
agir de conformidade com o seu dever constitucional,
inclusive apreendendo os instrumentos da infração",
afirmou Igor Trinta.
Foi concedido prazo de 10 dias para que sejam
prestadas à Promotoria de Justiça informações sobre
o acatamento da Recomendação ou apresentação de
razões escritas para não acatá-la.
Em caso de não acatamento da Recomendação, o
Ministério Público adotará as medidas legais
necessárias a fim de assegurar a sua implementação,
inclusive por meio do ajuizamento da ação cabível, por
improbidade administrativa e crime contra o meio
ambiente.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/09/emcururupu-mp-ma-recomenda.html
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Indiciado pela morte do médico Bruno
Calaça, Ricardo Barbalho é preso novamente
em Imperatriz
O bacharel em Direito, Ricardo Barbalho, foi preso
novamente nessa sexta-feira (17) em Imperatriz, a 626
km de São Luís, após ter a sua prisão decretada pela
Justiça a pedido do Ministério Público do Maranhão
(MP-MA). Ricardo é suspeito de participação no
assassinato a tiro do médico Bruno Calaça Barbosa
em Imperatriz, no último dia 26 de julho, dentro de
uma boate. O disparo foi dado pelo soldado da Polícia
Militar, Adonias Sadda, que continua preso e foi
indiciado por homicídio duplamente qualificado.
Fonte: G1 MA
Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/10615indiciado-pela-morte-do-medico-bruno-calaca-ricardobarbalho-e-preso-novamente-em-imperatriz
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Advogado que estava em liberdade
envolvido na morte de médico em Imperatriz
volta a ser preso (Maranhão)
Redação

O advogado Ricardo Barbalho, envolvido na morte do
médico Bruno Calaça, foi preso novamente nesta
sexta-feira (17) em Imperatriz, após ter a prisão
preventiva decretada, a pedido do Ministério Público,
pelo juiz Mário Henrique Reis, que está respondendo
pela 2ª Vara Criminal.
O advogado foi indiciado no inquérito por lesão
corporal e ameaça, com aumento de pena, por ter
resultado no assassinato. Ricardo, o PM Adonias
Sadda e o pecuarista Waldex Cardoso aparecem nas
imagens das câmeras da boate conversando
momentos antes do crime. Em seguida, o policial e o
advogado vão até Bruno que é agredido pelo
advogado, e assassinado com o tiro à queima roupa
pelo PM.
O advogado estava solto usando tornozeleira
eletrônica desde o final do mês de agosto, quando
tinha saído da mesma unidade prisional após uma
decisão da juíza Denise Pedrosa, da Cara de
Inquéritos e Custódia.
A polícia também havia pedido a prisão do pecuarista
Waldex Cardoso, investigado por envolvimento no
crime e que suspostamente teria influenciado na ação
do PM, para que ele atirasse no médico, mas ele não
foi indiciado ao final do inquérito por falta de provas.
A mãe do médico disse que jamais vai desistir de
cobrar por Justiça. "Eu vou dormir mais tranquila hoje,
a prisão do Ricardo, de qualquer um não vai trazer a
vida do meu filho, mas vai me dar mais conforto,
amenizar a minha dor", disse Ariela Calaça.
Site:
https://enquantoissonomaranhao.com.br/advogado-queestava-em-liberdade-envolvido-na-morte-de-medico-emimperatriz-volta-a-ser-preso/
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Grupo que matou desafeto por ordens de
facção é condenado a mais de 20 anos de
prisão em São Luís
Por G1 MA - São Luís

O Tribunal do Júri de São Luís condenou Josué
Santos da Silva, Anderson da Silva Pereira, Izaias dos
Santos Pereira, Eduardo Glauber Marques Pereira e
Antônio Victor Souza Campelo pelo assassinato de
Geovane Barros Moreno e tentativa de homicídio
contra Thamyres Cristina Mendes Mendonça, no dia
24 de outubro de 2016, no bairro Santa Efigênia, em
São Luís.
Os crimes ocorreram com a permissão do chefe de
uma facção criminosa porque as vítimas infringiram o
"estatuto da organização" ao terem um relacionamento
amoroso.
Segundo a denúncia do Ministério Público, Rony
Kássio Chaves de Araújo (já falecido) acreditava que
Thamyres Cristina Mendes Mendonça estaria o traindo
com outro membro da facção, identificado como
Geovane Barros Moreno.

a 28 anos e 10 meses de reclusão. Já Anderson da
Silva Pereira, o "Boquinha", e Antônio Victor Souza
Campelo, o "Veron", tiveram pena de 24 anos de
reclusão.
A sessão de julgamento foi presidida pelo juiz titular do
2º Tribunal do Júri, Gilberto de Moura Lima, e
aconteceu no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).
Atuou na acusação o promotor de justiça Rodolfo
Reis.
Após o julgamento, os réus foram levados para a
Penitenciária de Pedrinhas, em São Luís.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/09/18/gr
upo-que-matou-desafeto-por-ordens-de-faccao-econdenado-a-mais-de-20-anos-de-prisao-em-saoluis.ghtml

Rony então informou o caso ao líder da facção, Josué
Santos da Silva, que deu sentença de morte. Geovane
foi assassinado com 15 tiros, dentro de sua residência,
na frente dos familiares. Já Thamires Mendes foi
sequestrada e levada para uma casa, na Cidade
Olímpica, onde foi torturada e as cenas de violência
transmitidas para o interior do presídio, onde se
encontravam Josué Santos e Rony Kássio.
Thamyres ficou o tempo todo sob ameaça de armas
de fogo, enquanto os acusados esperavam as ordens
para executá-la. Ela não foi assassinada por
conseguiu fugir do local.
Na sentença do júri popular, o juiz Gilberto de Moura
Lima destacou a ousadia e brutalidade dos
agressores. Os réus foram condenados por homicídio
e tentativa de homicídio, com as qualificadoras motivo
torpe e uso de recurso que dificultou a defesa das
vítimas; além de roubo com emprego de arma; por
concurso de duas ou mais pessoas; e por restrição da
liberdade de uma das vítimas.
Josué Santos da Silva, Izaias dos Santos Pereira e
Eduardo Glauber Marques Pereira foram condenados
3
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Indiciado pela morte do médico Bruno
Calaça, Ricardo Barbalho é preso novamente
no MA
Por G1 MA - São Luís

O bacharel em Direito, Ricardo Barbalho, foi preso
novamente nessa sexta-feira (17) em Imperatriz, a 626
km de São Luís, após ter a sua prisão decretada pela
Justiça a pedido do Ministério Público do Maranhão
(MP-MA). Ricardo é suspeito de participação no
assassinato a tiro do médico Bruno Calaça Barbosa
em Imperatriz, no último dia 26 de julho, dentro de
uma boate. O disparo foi dado pelo soldado da Polícia
Militar, Adonias Sadda, que continua preso e foi
indiciado por homicídio duplamente qualificado.
Ricardo estava solto usando tornozeleira eletrônica,
mas o Ministério Público pediu a prisão preventiva
dele para preservar a segurança no processo. Antes
de retornar para a Unidade Prisional de
Ressocialização de Imperatriz (UPRI), o advogado
realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico
Legal (IML) da cidade.
O bacharel em Direito estava solto desde o final do
mês de agosto, quando tinha saído da mesma unidade
prisional após uma decisão da juíza Denise Pedrosa,
da Cara de Inquéritos e Custódia.
Câmeras de segurança registraram o momento em
que o médico Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos, foi
baleado e morto em Imperatriz (veja o vídeo abaixo).
Nas imagens, a vítima aparece sentada em um palco
conversando com algumas pessoas, quando é
surpreendido pelo soldado Adonias Sadda, suspeito
do crime.

uma instituição privada, localizada em Porto Nacional,
a 66 km de Palmas, capital do Tocantins.
Nas redes sociais, parentes de Bruno, que também
fazem faculdade de medicina no Tocantins,
lamentaram a morte e contaram o quanto ele estava
feliz com a formatura.
Você estava tão feliz com a sua formatura, quem te
via, sentia sua felicidade, transbordar , escreveu Caio
Calaça, em postagem no Instagram.
A Associação dos Estudantes de Medicina do
Tocantins emitiu nota de pesar sobre a morte e
destacou as qualidades do estudante recém-formado.
Bruno era incrivelmente inteligente, era amigo de
tantos, era irmão e filho. Um rapaz carinhoso que
nunca brigava. Estava sentado antes de ser atingido
no peito, por um disparo efetuado por um profissional
militar que, aparentemente, não estava em serviço
oficial. [...] Estava comemorando a sua formatura,
empolgado com o futuro que tinha pela frente .
O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
(ITPAC), onde Bruno estudou, também lamentou a
morte. Neste momento, nos unimos em oração à sua
família e amigos para que essa perda possa ser
compreendida com a esperança do conforto de Deus .
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/09/18/ind
iciado-pela-morte-do-medico-bruno-calaca-ricardobarbalho-e-preso-novamente-no-ma.ghtml

Em seguida, eles discutem, trocam empurrões e um
disparo é efetuado. As pessoas que estavam no local
da festa, se assustam e afastam-se. De pé, Bruno
Calaça ainda chega a trocar algumas palavras com o
suspeito e, logo em seguida, cai no chão.
O velório de Bruno Calaça Barbosa foi realizado na
manhã no salão de uma funerária, em Porto Nacional.
O sepultamento ocorreu no cemitério São Pedro, no
mesmo município.
Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos, estava recémformado do curso de medicina. Ele fez faculdade em
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Preso novamente advogado indiciado na
morte do médico Bruno Calaça
IMPERATRIZ - O advogado Ricardo Barbalho foi
preso nesta sexta-feira (17), no escritório do advogado
dele, depois que teve a prisão preventiva decretada, a
pedido do Ministério Público, pelo juiz Mário
Henrique Reis, que está respondendo pela 2ª Vara
Criminal.
Ricardo Barbalho é um dos envolvidos na morte do
médico Bruno Calaça e indiciado no inquérito por
lesão corporal e ameaça, com aumento de pena, por
ter resultado no assassinato. Ricardo chegou a ficar
preso por mais de duas semanas, mas conseguiu sair
da cadeia, por força de decisão judicial no mês
passado, monitorado por tornozeleira eletrônica.
O advogado fez exame de corpo de delito no Instituto
Médico Legal de Imperatriz e foi encaminhado
novamente para a Unidade Prisional de
Ressocialização (UPRI). A Justiça acatou o pedido do
MP considerando os indícios de autoria do crime, e
também para garantir a ordem e a segurança do
processo criminal.
Ricardo é quem aparece nas imagens das câmeras da
boate conversando com o policial militar Adonias
Sadda e em seguida vai até o médico Bruno Calaça,
que, na sequência, é assassinado com um tiro fatal.
A família de Bruno, que sempre acompanhou as
investigações, não se conformava com a soltura dele.
A mãe do médico disse que jamais vai desistir de
cobrar por Justiça e desabafou.
"Eu vou dormir mais tranquila hoje, a prisão do
Ricardo, de qualquer um não vai trazer a vida do meu
filho, mas vai me dar mais conforto, amenizar a minha
dor", disse Ariela Calaça.
Site:
https://imirante.com/imperatriz/noticias/2021/09/18/preso
-novamente-advogado-indiciado-na-morte-do-medicobruno-calaca.shtml
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César Pires cobra transparência dos gastos da
Secretaria de Infraestrutura
Na sessão plenária desta quinta-feira (16), o deputado
estadual César Pires cobrou transparência do governo
Flávio Dino e maior fiscalização dos órgãos de
controle sobre os gastos da Secretaria de Estado da
Infraestrutura (Sinfra), comandada pelo secretário
Clayton Noleto.
Em seu pronunciamento, o parlamentar afirmou que
há fortes indícios de irregularidades na execução e
pagamento de obras de conservação e manutenção
de estradas estaduais, e as informações
disponibilizadas no Portal da Transparência são
insuficientes para uma efetiva fiscalização.
"Já mostrei a precariedade de várias rodovias
estaduais e, agora, visitando o município de
Magalhães de Almeida, pude observar que na estrada
que liga a esta cidade a São Bernardo, que deveria ter
recebido serviços de recapeamento e tapa-buraco, as
máquinas foram retiradas com dois quilômetros de
recapeamento e os buracos continuam lá, inclusive,
uns que já tinham sido restaurados voltaram a ser
buracos. Mas a empresa contratada continua
recebendo milhões em pagamento da Sinfra", relatou
César Pires.

GAECO, o Tribunal de Contas deveriam ser mais
rigorosos na fiscalização desses gastos públicos",
enfatizou.
César Pires concluiu seu pronunciamento informando
que solicitará, com base na Lei de Acesso à
Informação, os documentos que comprovem a
realização dos serviços e os pagamentos feitos à
empresa Moriah para a conservação e manutenção de
rodovias na regional de Santa Quitéria. E solicitará
também ao Ministério Público que atue no sentido de
assegurar a correta aplicação dos recursos pela
Secretaria de Estado da Infraestrutura.
Ao falar logo em seguida, o deputado Wellington do
Curso ratificou o discurso de César Pires. Segundo
ele, "há várias denúncias de irregularidades em obras
da Sinfra, que não é feito o devido envio de
informações solicitadas pela oposição na Assembleia
Legislativa". Ele também defendeu uma atuação mais
rigorosa dos órgãos de controle no sentido de coibir os
supostos desvio de recursos estaduais.
Site: https://omaranhense.com/cesar-pires-cobratransparencia-dos-gastos-da-secretaria-deinfraestrutura/

O deputado questionou o fato de, no Portal da
Transparência estadual, na descrição da maioria das
notas de empenho destinados à empresa Moriah
Terraplanagem Construções e Companhia Ltda consta
apenas o número do contrato e a informação
"Conservação de rodovias na regional de Santa
Quitéria". "Essa empresa foi contratada para atuar
naquela região, mas não se sabe quais os serviços
realizados e em quais estradas. Onde está a medição
desses serviços? Quem nos garante que foram
realmente feitos e a qualidade deles, se passamos por
estradas em péssimo estado?", questionou Pires.
Fiscalização
Exibindo notas de empenho extraídas do Portal da
Transparência estadual, César Pires citou como
exemplo a estrada entre os municípios de São
Bernardo e Magalhães de Almeida, cujos serviços de
manutenção renderam um pagamento de R$
838.599,00 à empresa Moriah. "Mas quem trafega
naquela rodovia continua passando pelos buracos. E
não há sequer placas no local indicando a realização
de obras e seus valores. O Ministério Público, o
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SÃO LUÍS - Ministério Público discute
retorno breve e seguro das aulas na Rede
Pública Municipal de Ensino
O Ministério Público do Maranhão segue
acompanhando o retorno às aulas presenciais na rede
pública da capital. Na última quarta-feira, 15, o
promotor de justiça de Defesa da Educação de São
Luís, Paulo Avelar, se reuniu com os secretários
municipais de Educação e de Obras e Serviços
Públicos, respectivamente, Marco Moura e David Col
Debella, quando foi discutido o assunto.
De acordo com o promotor de justiça Paulo Avelar,
titular da 1ª Promotoria de Justiça da Educação de
São Luís, o Município apresentou uma proposta de
requalificação das escolas, na perspectiva de
intervenções em um prazo exequível, consideradas
prioritárias para um retorno mais breve às aulas
presenciais.
Ele destacou a importância de garantir o direito ao
aprendizado pelos alunos da capital nas 260 escolas
da rede. "O caminho ideal é garantir o mínimo de
qualidade e de segurança aos nossos alunos para
agilizar o regresso presencial", completou.
Os representantes do Executivo Municipal
apresentaram ao promotor de justiça o atual
andamento das adaptações e requalificações que
estão em andamento e as etapas para entrega das
escolas. Segundo relatório apresentado, já foram
entregues 13 escolas, uma creche escolar e uma
escola de música.
Segundo o secretário municipal de Obras e Serviços
Públicos, David Col Debella, as reformas e
manutenções visam a requalificar todas as escolas do
modo mais detalhado possível. Após reunião interna
com o secretário de Educação, Marco Moura, foi
decidida a execução de dois tipos de reformas, o tipo
A e o tipo B, como forma de acelerar o processo.
As reformas do primeiro tipo são as intervenções
completas, que, segundo o Município, serão
executadas até o fim da atual gestão em todas as
escolas, ocorrendo em torno de, aproximadamente, 60
dias. Já nas de segundo tipo são priorizados aspectos
básicos e de segurança, dispensados aspectos
estéticos, ocorrendo, em cada unidade, em torno de
22 dias.
7

O MARANHENSE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 18 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Site: https://omaranhense.com/sao-luis-ministeriopublico-discute-retorno-breve-e-seguro-das-aulas-narede-publica-municipal-de-ensino/
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Palestra sobre saúde mental no trabalho
alerta sobre suicídio
O Fórum da Comarca de Balsas realizou, na manhã
desta sexta-feira, 16, a palestra "Cuidados com a
saúde mental no ambiente de trabalho", no auditório
do Salão do Júri, em alusão ao "Setembro Amarelo",
com o objetivo de conscientizar e alertar sobre o
suicídio.
A palestra integra o projeto "Cuidar-se", desenvolvido
na comarca, que objetiva, por meio de rodas de
conversas, palestras preventivas e ações educativas,
desenvolver e estimular os cuidados com a saúde
mental e bem-estar dos servidores, melhorando a
qualidade de vida no ambiente institucional.

Anualmente, é promovida a Campanha "Setembro
Amarelo", com o objetivo de prevenir e conscientizar
sobre a importância do combate e prevenção ao
suicídio, chamando a atenção da sociedade sobre o
tema.
Site: https://omaranhense.com/palestra-sobre-saudemental-no-trabalho-alerta-sobre-suicidio/

A palestra foi ministrada pela psiquiatra Talita Dantas
Ribeiro Dantas, graduada pela Faculdade de Ciências
Humanas e Tecnológicas do Piauí, com residência
psiquiátrica no Hospital São Vicente de Paulo
(Taguatinga/DF), que desenvolve suas atividades na
rede municipal de Balsas.
A abertura do evento foi realizada pelo juiz Douglas
Lima da Guia (4ª Vara), com a participação da juíza
Nirvana Mourão Barroso (Juizado Cível e Criminal) e
de servidores do Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública, OAB e Polícias Civil e Militar.
Para o juiz Douglas Lima da Guia, coordenador do
evento, no que tange à saúde mental, a presença de
políticas fortes de promoção da saúde e qualidade de
vida no trabalho são fatores protetivos de adoecimento
e afastamentos, como, por exemplo, a diminuição da
incidência de Síndrome de Burnout e outras doenças,
agravadas, principalmente com o cenário pandêmico.
SETEMBRO AMARELO
Conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança
Pública 2021, de julho deste ano, o Brasil registrou,
em 2020, 12.895 suicídios. A maioria dos casos
estavam relacionados a transtornos mentais, a
exemplo da depressão, seguida do transtorno bipolar e
abuso de substâncias.
Estudos sugerem um alto nível de incidência de
sintomas depressivos na população, inclusive entre os
jovens. Dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS) apontam que o suicídio é a segunda causa de
morte entre jovens entre 15 e 19 anos. A OMS estima
que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos.
9

O MARANHENSE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 18 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Condenados pelo júri popular cinco acusados
da morte e tentativa de homicídio a mando
de facção criminosa
O Tribunal do Júri de São Luís condenou Josué
Santos da Silva, Anderson da Silva Pereira, Izaias dos
Santos Pereira, Eduardo Glauber Marques
Pereira e Antônio Victor Souza Campelo, pelo
assassinato de Geovane Barros Moreno e tentativa de
homicídio contra Thamyres Cristina Mendes
Mendonça, no dia 24 de outubro de 2016, no bairro
Santa Efigênia. Os crimes ocorreram com a permissão
do chefe da facção criminosa a que pertenciam os
acusados, porque as vítimas infringiram o "estatuto da
organização" ao terem um relacionamento
amoroso. Após o julgamento, os réus foram
levados para as unidades prisionais onde já estavam
presos.
A sessão de julgamento, presidida pelo juiz titular do
2º Tribunal do Júri, Gilberto de Moura Lima, ocorreu
esta semana (14), no Fórum Des. Sarney Costa
(Calhau). Atuou na acusação o promotor de justiça
Rodolfo Reis. Os réus foram condenados
por homicídio e tentativa de homicídio, com as
qualificadoras motivo torpe e uso de recurso que
dificultou a defesa das vítimas; além
de roubo com emprego de arma; por concurso de duas
ou mais pessoas; e por restrição da liberdade de uma
das vítimas. Geovane Barros Moreno foi assassinado
a tiros dentro de sua residência, no bairro Santa
Efigênia, por volta das 12h.
Josué Santos da Silva, conhecido
como "Gaspar"; Izaias dos
Santos
Pereira, o "Matarrindo"; e Eduardo Glauber Marques
Pereira, o "Dudu Disciplina", foram condenados a 28
anos e 10 meses de reclusão; e Anderson da Silva
Pereira, o "Boquinha", e Antônio Victor Souza
Campelo, o "Veron", a 24 anos de reclusão, com
observação dos rigores da Lei dos Crimes
Hediondos. Eles vão cumprir as penas em regime
fechado na Penitenciária de Pedrinhas, em São
Luís. Conforme a sentença do júri, todos os acusados
registram antecedentes criminais, sendo Josué
Santos, Eduardo Glauber Marques e Anderson da
Silva reincidentes na prática de crimes.

quem tivera um relacionamento amoroso, e que
a traição seria com Geovane Barros Moreno, o
acusado Rony Kássio Chaves de Araújo levou a
informação ao conhecimento do líder da facção, Josué
Santos da Silva, para que "apreciasse" a questão,
tendo em vista que Geovane Barros estaria infringindo
os estatutos da organização criminosa. Ainda de
acordo com a denúncia, a cúpula da facção deliberou
que o casal deveria ser executado.
Geovane Barros foi assassinado com 15 tiros, dentro
de sua residência, na frente dos familiares.
Thamires Mendes foi sequestrada e levada para uma
casa, na Cidade Olímpica, onde foi torturada e as
cenas de violência transmitidas em áudio e vídeo para
o interior do presídio, onde se encontravam Josué
Santos e Rony Kássio Chaves. A mulher, segundo
consta na denúncia do Ministério Público, ficou o
tempo todo sob ameaça de armas de fogo,
enquanto os acusados esperavam as ordens para
executá-la. Ela não foi assassinada
por conseguiu fugir do local. Rony Kássio não foi
julgado porque morreu durante a tramitação do
processo judicial.
Na sentença do júri popular, o juiz Gilberto de Moura
Lima destaca que "no que tange às circunstâncias
do crime, asseguro que não favorecem aos acusados,
haja vista a ousadia de como os delitos foram
executados, ou seja, a plena luz do dia, no interior da
residência da vítima, bem como na presença de
familiares seus, dentre os quais a sua mãe, irmãs e
tia", afirma o magistrado. Ainda de acordo com a
sentença, no que se refere à vítima Thamires Mendes,
"a ousadia foi ainda maior, pois, além da brutalidade,
os seus agressores agiram com requinte de sadismo,
posto ter sido ludibriada por Rony Kássio e atraída
para a emboscada, também em plena luz do dia, para
fins de ser torturada", acrescenta.
Site: https://omaranhense.com/condenados-pelo-juripopular-cinco-acusados-da-morte-e-tentativa-dehomicidio-a-mando-de-faccao-criminosa/

Segundo a denúncia do Ministério
Público, acreditando que estava sendo
traído por Thamyres Cristina Mendes Mendonça, com
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Advogado envolvido na morte do médico
Bruno Calaça, Ricardo Barbalho é preso
novamente em Imperatriz
Ricardo Barbalho estava solto usando tornozeleira
eletrônica, mas o Ministério Público pediu a prisão
preventiva dele para preservar a segurança no
processo. Antes de retornar para a Unidade Prisional
de Ressocialização de Imperatriz (UPRI), o advogado
realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico
Legal (IML) da cidade.
O bacharel em Direito, Ricardo Barbalho, foi preso
novamente nessa sexta-feira (17) em Imperatriz, a 626
km de São Luís, após ter a sua prisão decretada pela
Justiça a pedido do Ministério Público do Maranhão
(MP-MA). Ricardo é suspeito de participação no
assassinato a tiro do médico Bruno Calaça Barbosa
em Imperatriz, no último dia 26 de julho, dentro de
uma boate. O disparo foi dado pelo soldado da Polícia
Militar, Adonias Sadda, que continua preso e foi
indiciado por homicídio duplamente qualificado.
O bacharel em Direito estava solto desde o final do
mês de agosto, quando tinha saído da mesma unidade
prisional após uma decisão da juíza Denise Pedrosa,
da Cara de Inquéritos e Custódia.
Site: https://portalguara.com/advogado-envolvido-namorte-do-medico-bruno-calaca-ricardo-barbalho-epreso-novamente-em-imperatriz/
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Indiciado pela morte do médico Bruno
Calaça, Ricardo Barbalho é preso novamente
no MA
Prisão aconteceu nessa sexta-feira (17) em Imperatriz;
Bacharel em Direito estava solto desde o final do mês
de agosto, quando tinha saído da mesma unidade
prisional após uma decisão judicial. Ricardo Barbalho
é suspeito de participação na morte do médico Bruno
Calaça, em Imperatriz

do crime.
Em seguida, eles discutem, trocam empurrões e um
disparo é efetuado. As pessoas que estavam no local
da festa, se assustam e afastam-se. De pé, Bruno
Calaça ainda chega a trocar algumas palavras com o
suspeito e, logo em seguida, cai no chão.

Redes Sociais
O bacharel em Direito, Ricardo Barbalho, foi preso
novamente nessa sexta-feira (17) em Imperatriz, a 626
km de São Luís, após ter a sua prisão decretada pela
Justiça a pedido do Ministério Público do Maranhão
(MP-MA). Ricardo é suspeito de participação no
assassinato a tiro do médico Bruno Calaça Barbosa
em Imperatriz, no último dia 26 de julho, dentro de
uma boate. O disparo foi dado pelo soldado da Polícia
Militar, Adonias Sadda, que continua preso e foi
indiciado por homicídio duplamente qualificado.

O velório de Bruno Calaça Barbosa foi realizado na
manhã no salão de uma funerária, em Porto Nacional.
O sepultamento ocorreu no cemitério São Pedro, no
mesmo município.
Recém-formado
Bruno Calaça, de 24 anos, foi baleado durante uma
festa em Imperatriz na madrugada desta segunda-feira
(26)
Arquivo pessoal

Ricardo estava solto usando tornozeleira eletrônica,
mas o Ministério Público pediu a prisão preventiva
dele para preservar a segurança no processo. Antes
de retornar para a Unidade Prisional de
Ressocialização de Imperatriz (UPRI), o advogado
realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico
Legal (IML) da cidade.
O bacharel em Direito estava solto desde o final do
mês de agosto, quando tinha saído da mesma unidade
prisional após uma decisão da juíza Denise Pedrosa,
da Cara de Inquéritos e Custódia.
Indiciado pela morte do médico Bruno Calaça, Ricardo
Barbalho é preso novamente
Vídeo mostra médico sendo baleado
VÍDEO: momento em que médico é baleado por
soldado da PM em Imperatriz
Câmeras de segurança registraram o momento em
que o médico Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos, foi
baleado e morto em Imperatriz (veja o vídeo abaixo).
Nas imagens, a vítima aparece sentada em um palco
conversando com algumas pessoas, quando é
surpreendido pelo soldado Adonias Sadda, suspeito

Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos, estava recémformado do curso de medicina. Ele fez faculdade em
uma instituição privada, localizada em Porto Nacional,
a 66 km de Palmas, capital do Tocantins.
Nas redes sociais, parentes de Bruno, que também
fazem faculdade de medicina no Tocantins,
lamentaram a morte e contaram o quanto ele estava
feliz com a formatura.
Você estava tão feliz com a sua formatura, quem te
via, sentia sua felicidade, transbordar , escreveu Caio
Calaça, em postagem no Instagram.
A Associação dos Estudantes de Medicina do
Tocantins emitiu nota de pesar sobre a morte e
destacou as qualidades do estudante recém-formado.
Bruno era incrivelmente inteligente, era amigo de
tantos, era irmão e filho. Um rapaz carinhoso que
nunca brigava. Estava sentado antes de ser atingido
no peito, por um disparo efetuado por um profissional
militar que, aparentemente, não estava em serviço
oficial. [...] Estava comemorando a sua formatura,
empolgado com o futuro que tinha pela frente .
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O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
(ITPAC), onde Bruno estudou, também lamentou a
morte. Neste momento, nos unimos em oração à sua
família e amigos para que essa perda possa ser
compreendida com a esperança do conforto de Deus .
Site:
https://realradiotvbrasil.com.br/noticia/16694/indiciadopela-morte-do-medico-bruno-calaca-ricardo-barbalho-epreso-novamente-no-ma.html
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Advogado envolvido na morte do médico
Bruno Calaça volta a ser preso em Imperatriz
GILBERTO LIMA

O

O

advogado, o PM Adonias Sadda e o pecuarista
Waldex Cardoso aparecem nas imagens das câmeras

advogado Ricardo Barbalho, envolvido na morte do
médico Bruno Calaça, foi preso
nesta sexta-feira (17), no escritório do advogado dele,
em Imperatriz, depois

da boate conversando momentos antes do crime. Em
seguida, o policial e o
advogado vão até Bruno, que é assassinado com o tiro
à queima roupa.

que teve a prisão preventiva decretada, a pedido do
Ministério Público, pelo

A

juiz Mário Henrique Reis, que está respondendo pela
2ª Vara Criminal.

polícia também havia pedido a prisão do pecuarista
Waldex Cardoso, investigado

O

por envolvimento no crime e que suspostamente teria
influenciado na ação do PM,

advogado foi indiciado no inquérito por lesão corporal
e ameaça, com aumento de

para que ele atirasse no médico, mas ele não foi
indiciado ao final do

pena, por ter resultado no assassinato.
inquérito por falta de provas.
Ricardo
A
Barbalho chegou a ficar preso por mais de duas
semanas, mas conseguiu sair da
cadeia, por força de decisão da juíza Ana Lucrécia, no
mês

família de Bruno Calaça, que sempre acompanhou as
investigações, não se
conformava com a soltura do advogado. A mãe do
médico disse que jamais vai

passado. Ele estava monitorado por tornozeleira
eletrônica.

desistir de cobrar por Justiça e desabafou.

O

"Eu

advogado fez exame de corpo de delito no Instituto
Médico Legal de Imperatriz e

vou dormir mais tranquila hoje, a prisão do Ricardo, de
qualquer um não vai trazer

foi encaminhado novamente para a Unidade Prisional
de Ressocialização (UPRI).

a vida do meu filho, mas vai me dar mais conforto,
amenizar a minha dor", disse

A

Ariela Calaça.

Justiça acatou o pedido do MP considerando os
indícios de autoria do crime, e

.....................
- Médico

também para garantir a ordem e a segurança do
processo criminal.

é assassinado por policial militar em Imperatriz; PM
está foragido
14
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- PM
que matou médico é preso em Imperatriz; ele será
julgado pelo Conselho de
Disciplina e expulsão deverá ocorrer em 30 dias
- Preso
bacharel em Direito envolvido na morte de médico em
Imperatriz
- Preso
empresário envolvido na morte do médico Bruno
Calaça em Imperatriz
- PM
e advogado são indiciados pela morte de médico em
Imperatriz
Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/09/advogadoenvolvido-na-morte-do-medico.html
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Em Cururupu, MP-MA recomenda
providências para coibir poluição sonora
A Promotoria de Justiça da Comarca de Cururupu
expediu, em 13 de setembro, Recomendação ao
Executivo Municipal (prefeito, secretário municipal de
Meio Ambiente e coordenador de Tributos), à Polícia
Militar e à Polícia Civil, para que tomem providências
para coibir a prática de poluição sonora no município.
A manifestação ministerial foi assinada pelo promotor
de Justiça Igor Adriano Trinta Marques.

ao identificar nas ruas ou quando solicitado por
populares as situações de poluição sonora
caracterizados de crime ou contravenções, proceda a
imediata autuação mediante boletim de ocorrência, a
condução do infrator à Delegacia de Polícia Civil até a
devida apreensão do equipamento sonoro ou do
veículo, que somente poderá ser liberado mediante
autorização judicial.

Aos órgãos do Executivo Municipal foi recomendada a
ampla divulgação do número de telefone para a
população informar as ocorrências de poluição sonora
no município.

Em último caso, quando não for possível a condução
do infrator à Delegacia, seja confeccionado boletim de
ocorrência com a identificação dos infratores
(proprietário do estabelecimento, produtor/responsável
do evento e do equipamento sonoro) para fins de
responsabilização penal, encaminhando à Delegacia
de Polícia Civil e cópia à Promotoria de Justiça da
Comarca de Cururupu, para que seja instaurado o
Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) ou
inquérito policial.

Também foi indicada a intervenção de equipes da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o efetivo
combate da poluição sonora nos estabelecimentos
comerciais e festivos e em propriedades privadas
(obedecendo ao direito de propriedade) e da Vigilância
Sanitária Municipal no intuito de fiscalizar o
cumprimento das medidas sanitárias.
Em caso de descumprimento das normas legais, deve
ser determinada a interdição dos estabelecimentos e
apreensão de objetos (equipamentos sonoros e
veículos).
Outra orientação é referente à realização de
campanhas de conscientização sobre as
consequências danosas da emissão abusiva de
ruídos, orientando proprietários de radiolas e
equipamentos sonoros; donos de estabelecimentos
(clubes, bares e boates); condutores de motocicletas e
proprietários de veículos automotivos acerca dos
limites em decibéis a serem respeitados.
Na emissão de licenças de eventos festivos, devem
ser destacadas as normas previstas na Lei Municipal
nº 290/2010, que dispõe sobre ruídos e a proteção do
bem-estar e o sossego público; Lei Estadual nº
11.390/2020, que regulamenta a segurança contra
incêndios das edificações e áreas de risco; Decreto
Municipal nº 066/202, que dispõe acerca da situação
de calamidade em saúde pública e a realização
presencial de reuniões e eventos, públicos e privados,
seguindo os parâmetros do Decreto nº 36871/2021.
Polícias
Ao comando da Polícia Militar, foi recomendado que,

"Importa destacar que não se faz necessário o uso de
decibelímetro, pois a prova a ser utilizada é a
testemunhal (os próprios policiais) ou documental
(boletim de ocorrência, fotos, gravações, imagens). O
decibelímetro se faz necessário apenas para a prova
da infração administrativa, com o que devem se
preocupar outros órgãos e não a polícia. Ao policial
basta o bom senso para perceber o alcance de cada
caso", destacou o promotor de Justiça Igor Adriano
Trinta, na Recomendação.
À Polícia Civil, foi recomendado que na emissão de
licenças de eventos festivos sejam destacadas as
normas previstas na Lei Municipal nº 290/2010, que
dispõe sobre ruídos e a proteção do bem-estar e o
sossego público; na Lei Estadual nº 11.390/2020, que
regulamenta segurança contra incêndios das
edificações e áreas de risco; Decreto Municipal nº
066/202, que dispõe acerca da situação de
calamidade em saúde pública em Cururupu e a
realização presencial de reuniões e eventos, públicos
e privados, seguindo os parâmetros do Decreto
Estadual nº 36871/2021.
Ao identificar nas ruas ou quando solicitado por
populares as situações de poluição sonora
caracterizadas de crime ou contravenções proceda a
imediata instauração de TCO ou inquérito policial para
a devida apuração da perturbação do sossego alheio e
da poluição sonora, até a devida apreensão do
16
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equipamento sonoro ou dos veículos.
O objetivo é investigar e garantir a persecução penal
dos autores e criminosos que causam perturbação à
tranquilidade e ao sossego e agridem o meio
ambiente, causando danos à saúde de munícipes,
especialmente aos idosos, aos portadores de
enfermidades crônicas e às crianças.
"O policial deve identificar nas ruas, ou quando
solicitado por populares, as situações de poluição
sonora caracterizadoras de crime ou contravenção e
agir de conformidade com o seu dever constitucional,
inclusive apreendendo os instrumentos da infração",
afirmou Igor Trinta.
Foi concedido prazo de 10 dias para que sejam
prestadas à Promotoria de Justiça informações sobre
o acatamento da Recomendação ou apresentação de
razões escritas para não acatá-la.
Em caso de não acatamento da Recomendação, o
Ministério Público adotará as medidas legais
necessárias a fim de assegurar a sua implementação,
inclusive por meio do ajuizamento da ação cabível, por
improbidade administrativa e crime contra o meio
ambiente.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/09/emcururupu-mp-ma-recomenda.html
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São Luís tem cronograma para retomada de
aulas
gilbertoleda

22 dias.

O Ministério Público do Maranhão segue
acompanhando o retorno às aulas presenciais na rede
pública da capital. Na última quarta-feira, 15, o
promotor de justiça de Defesa da Educação de São
Luís, Paulo Avelar, se reuniu com os secretários
municipais de Educação e de Obras e Serviços
Públicos, respectivamente, Marco Moura e David Col
Debella, quando foi discutido o assunto, os quais
apresentaram um cronograma para retomada do
ensino presencial em todas as unidades escolares.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/09/18/sao-luis-temcronograma-para-retomada-de-aulas/

De acordo com o promotor de justiça Paulo Avelar,
titular da 1ª Promotoria de Justiça da Educação de
São Luís, o Município apresentou uma proposta de
requalificação das escolas, na perspectiva de
intervenções em um prazo exequível, consideradas
prioritárias para um retorno mais breve às aulas
presenciais.
Ele destacou a importância de garantir o direito ao
aprendizado pelos alunos da capital nas 260 escolas
da rede. "O caminho ideal é garantir o mínimo de
qualidade e de segurança aos nossos alunos para
agilizar o regresso presencial", completou.
Os representantes do Executivo Municipal
apresentaram ao promotor de justiça o atual
andamento das adaptações e requalificações que
estão em andamento e as etapas para entrega das
escolas. Segundo relatório apresentado, já foram
entregues 13 escolas, uma creche escolar e uma
escola de música.
Segundo o secretário municipal de Obras e Serviços
Públicos, David Col Debella, as reformas e
manutenções visam a requalificar todas as escolas do
modo mais detalhado possível. Após reunião interna
com o secretário de Educação, Marco Moura, foi
decidida a execução de dois tipos de reformas, o tipo
A e o tipo B, como forma de acelerar o processo.
As reformas do primeiro tipo são as intervenções
completas, que, segundo o Município, serão
executadas até o fim da atual gestão em todas as
escolas, ocorrendo em torno de, aproximadamente, 60
dias. Já nas de segundo tipo são priorizados aspectos
básicos e de segurança, dispensados aspectos
estéticos, ocorrendo, em cada unidade, em torno de
18
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Em Carutapera organizadores de festa são
presos por permitirem menores no local do
evento
Blog do Neto Weba

Duas pessoas que organizam uma festa, regada a
bebidas alcoólicas, com presença de adolescentes,
foram presos na madrugada desta sexta (18), no clube
Casarão do Samba, em Carutapera.
Segundo a Polícia Militar, após denúncia feita ao
Ministério Publico, de que menores foram permitidos
adentrar ao local aonde haveria festa com venda de
bebida alcoólica , logo foi acionado a Policia Militar,
Polícia Civil e Conselho Tutelar que rapidamente se
deslocaram até o local e constataram a veracidade
dos fatos.
Diante da situação foi dada voz de prisão aos dois
responsáveis pelo o evento e posteriormente
conduzindo-os até à delegacia de Polícia Civil de
Godofredo Viana, para que fossem tomadas as
medidas cabíveis.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/09/emcarutapera-organizadores-de-festa.html
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Estudantes foram confundidos com bandidos
por empresário
Tayse Feques

Caso de racismo na internet, três adolescentes que
foram fazer uma pesquisa de preço, em uma
autoescola, foram confundidos com bandidos e
tiveram suas imagens jogadas na internet pelo
empresário dono do local. A Comissão de Igualdade
Racial da OAB, está acompanhando o caso e pede
providências do Ministério Público. Tags: Ministério
Público, racismo, estudantes, Comissão de
Igualdade Racial da OAB.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/18/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-19.17.27-19.21.20-1632004731.mp4
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MPMA recomenda providências para coibir
poluição sonora
A Promotoria de Justiça da Comarca de Cururupu
expediu, em 13 de setembro, Recomendação ao
Executivo Municipal (prefeito, secretário municipal de
Meio Ambiente e coordenador de Tributos), à Polícia
Militar e à Polícia Civil, para que tomem providências
para coibir a prática de poluição sonora no município.
A manifestação ministerial foi assinada pelo promotor
de justiça Igor Adriano Trinta Marques.
Aos órgãos do Executivo Municipal foi recomendada a
ampla divulgação do número de telefone para a
população informar as ocorrências de poluição sonora
no município.
Também foi indicada a intervenção de equipes da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o efetivo
combate da poluição sonora nos estabelecimentos
comerciais e festivos e em propriedades privadas
(obedecendo o direito de propriedade) e da Vigilância
Sanitária Municipal no intuito de fiscalizar o
cumprimento das medidas sanitárias.
Em caso de descumprimento das normas legais, deve
ser determinada a interdição dos estabelecimentos e
apreensão de objetos (equipamentos sonoros e
veículos).
Outra orientação é referente à realização de
campanhas de conscientização sobre as
consequências danosas da emissão abusiva de
ruídos, orientando proprietários de radiolas e
equipamentos sonoros; donos de estabelecimentos
(clubes, bares e boates); condutores de motocicletas e
proprietários de veículos automotivos acerca dos
limites em decibéis a serem respeitados.
Na emissão de licenças de eventos festivos devem ser
destacadas as normas previstas na Lei Municipal nº.
290/2010, que dispõe sobre ruídos e a proteção do
bem-estar e o sossego público; Lei Estadual n°
11.390/2020, que regulamenta a segurança contra
incêndios das edificações e áreas de risco; Decreto
Municipal nº. 066/202, que dispõe acerca da situação
de calamidade em saúde pública e a realização
presencial de reuniões e eventos, públicos e privados,
seguindo os parâmetros do Decreto Nº 36871/2021.
POLÍCIAS Ao comando da Polícia Militar, foi
recomendado que, ao identificar nas ruas ou quando
solicitado por populares as situações de poluição

sonora caracterizados de crime ou contravenções,
proceda a imediata autuação mediante boletim de
ocorrência, a condução do infrator a Delegacia de
Polícia Civil até a devida apreensão do equipamento
sonoro ou do veículo, que somente poderá ser
liberado mediante autorização judicial.
Em último caso, quando não for possível a condução
do infrator à Delegacia, seja confeccionado boletim de
ocorrência com a identificação dos infratores
(proprietário do estabelecimento, produtor/responsável
do evento e do equipamento sonoro) para fins de
responsabilização penal, encaminhando à Delegacia
de Polícia Civil e cópia à Promotoria de Justiça da
Comarca de Cururupu, para que seja instaurado o
Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) ou
inquérito policial.
"Importa destacar que não se faz necessário o uso de
decibelímetro, pois a prova a ser utilizada é a
testemunhal (os próprios policiais) ou documental
(boletim de ocorrência, fotos, gravações, imagens).
O decibelímetro se faz necessário apenas para a
prova da infração administrativa, com o que devem se
preocupar outros órgãos e não a polícia. Ao policial
basta o bom senso para perceber o alcance de cada
caso", destacou o promotor de justiça Igor Adriano
Trinta, na Recomendação.
À Polícia Civil, foi recomendado que na emissão de
licenças de eventos festivos sejam destacadas as
normas previstas na Lei Municipal nº. 290/2010, que
dispõe sobre ruídos e a proteção do bem-estar e o
sossego público; na Lei Estadual n° 11.390/2020, que
regulamenta segurança contra incêndios das
edificações e áreas de risco; Decreto Municipal nº.
066/202, que dispõe acerca da situação de
calamidade em saúde pública em Cururupu e a
realização presencial de reuniões e eventos, públicos
e privados, seguindo os parâmetros do Decreto
Estadual nº 36871/2021.
Ao identificar nas ruas ou quando solicitado por
populares as situações de poluição sonora
caracterizadas de crime ou contravenções proceda a
imediata instauração de TCO ou inquérito policial para
a devida apuração da perturbação do sossego alheio e
da poluição sonora, até a devida apreensão do
2
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equipamento sonoro ou dos veículos.
O objetivo é investigar e garantir a persecução penal
dos autores e criminosos que causam perturbação à
tranquilidade e ao sossego e agridem o meio
ambiente, causando danos à saúde de munícipes,
especialmente aos idosos, aos portadores de
enfermidades crônicas e às crianças.
"O policial deve identificar nas ruas, ou quando
solicitado por populares, as situações de poluição
sonora caracterizadoras de crime ou contravenção e
agir de conformidade com o seu dever constitucional,
inclusive apreendendo os instrumentos da infração",
afirmou Igor Trinta.
Foi concedido prazo de 10 dias para que sejam
prestadas à Promotoria de Justiça informações sobre
o acatamento da Recomendação ou apresentação de
razões escritas para não acatá-la.
Em caso de não acatamento da Recomendação, o
Ministério Público adotará as medidas legais
necessárias a fim de assegurar a sua implementação,
inclusive por meio do ajuizamento da ação cabível, por
improbidade administrativa e crime contra o meio
ambiente.
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Bacharel em Direito indiciado pela morte de
médico volta a ser preso
O médico Bruno Calaça foi morto pelo soldado
Adonias Sadda, com o suposto envolvimento de
Ricardo Barbalho (Foto: Divulgação)
O bacharel em Direito Ricardo Barbalho, suspeito de
ter envolvimento na morte do médico Bruno Calaça, foi
preso no escritório do advogado dele, em Imperatriz ,
depois que teve a prisão preventiva decretada, a
pedido do Ministério Público, pelo juiz Mário
Henrique Reis, que está respondendo pela 2ª Vara
Criminal.
O advogado foi indiciado no inquérito por lesão
corporal e ameaça, com aumento de pena, por ter
resultado no assassinato. Ricardo Barbalho já tinha
sido preso, quando ficou detido por duas semanas,
mas conseguiu sair da cadeia, por força de decisão
judicial no mês passado, sendo monitorado por
tornozeleira eletrônica.

as atividades.
A morte do jovem foi flagrada pelas câmeras de
segurança do próprio estabelecimento e viralizou nas
redes sociais. Nas imagens, Bruno aparece sentado
no palco, com alguns amigos e irmãos, até que é
abordado pelo militar e outro homem.
Antes de irem até a vítima, eles aparecem
conversando e gesticulando, bem próximos. Os dois
chegam perto do médico e, no vídeo, é possível ver
que o homem fala algo e o empurra logo depois. Ele
então se defende, e o soldado puxa a arma atirando à
queima roupa, atingido o peito da vítima. Bruno Calaça
fica alguns segundo de pé e depois cai, enquanto a
dupla sai do local.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/09/19/bacharelem-direito-indiciado-pela-morte-de-medico-volta-a-serpreso/

Após ser preso, o bacharel em Direito fez exame de
corpo de delito, no Instituto Médico Legal de
Imperatriz, e foi encaminhado novamente para a
Unidade Prisional de Ressocialização (UPRI). A
Justiça acatou o pedido do MP, considerando os
indícios de autoria do crime, e também para garantir a
ordem e a segurança do processo criminal.
Ricardo é quem aparece nas imagens das câmeras da
boate conversando com o policial militar Adonias
Sadda e em seguida vai até o médico Bruno Calaça,
que, na sequência, é assassinado com um tiro fatal. O
crime ocorreu na madrugada do dia 26 de julho, em
Imperatriz.
ENTENDA O CRIME
O assassinato do médico Bruno Calaça ocorreu na
madrugada do dia 26 de julho deste ano, no interior da
casa de festas Dell Lagoa, na Avenida Beira Rio, na
cidade de Imperatriz. Entre os motivos para o crime
estaria uma suposta tentativa de assédio, tendo como
alvo a namorada de um irmão do médico assassinado.
O tiro que matou Bruno foi efetuado pelo soldado da
Polícia Militar do Maranhão Adonias Sadda Sousa
Costa. No local, estaria ocorrendo uma festa
supostamente clandestina; que, momentos antes do
homicídio, por duas vezes, já havia recebido a
presença de uma guarnição na tentativa de encerrar
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AÇAILÂNDIA - Município está obrigado a
fornecer tratamento residencial a pessoas
com transtornos mentais
A pedido do Ministério Público do Maranhão, a
Justiça determinou, em 23 de agosto, que seja
implantado, no município de Açailândia, serviço de
residência terapêutica para atendimento de pacientes
portadores de transtorno mental. O tratamento deve
ser em sistema de residência prolongada com equipe
multiprofissional, nos moldes da Portaria n° 106/2000
do Ministério da Saúde. Foi concedido prazo de 120
dias para a implantação da terapia.
Em caso de desobediência, foi estabelecida pena de
multa diária no valor de R$ 2 mil.
Na Ação Civil Pública ajuizada pelo MPMA, foi
apurado que as pessoas portadoras de transtornos
mentais residentes no Município de Açailândia não
recebem assistência médica devida, uma vez que não
dispõem de serviço de residência terapêutica, e que os
pacientes que residem em Açailândia precisam buscar
atendimento na cidade de Imperatriz.
No período de investigação, a Promotoria de Justiça
de Saúde de Açailândia requisitou, junto à Prefeitura
de Açailândia, uma lista detalhada de demandas e
contatos dos pacientes em situações de
vulnerabilidade e constatou que o Município possui
uma demanda média mensal de 326,6 atendimentos
de pacientes portadores de transtornos mentais, e que
pelo menos nove pacientes necessitam de tratamento
em residência terapêutica.
Houve, ainda, uma reunião promovida pelo Ministério
Público, junto à coordenadoria dos Centros de
Atenção Psicossocial (Caps) de Açailândia, na qual foi
deliberado que o Caps entregaria, no prazo de 60 dias,
um estudo e projeto com esclarecimentos que
justificassem a necessidade de instalação de serviço
de residência terapêutica na cidade. No entanto, até o
momento não foi feito.
Ajuizou a ACP a promotora de justiça Glauce Mara
Lima Malheiros. Proferiu a sentença o juiz José
Pereira Lima Filho.
Site: https://omaranhense.com/acailandia-municipioesta-obrigado-a-fornecer-tratamento-residencial-apessoas-com-transtornos-mentais/
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Tribunal do Júri julga três casos de
homicídio em Balsas
Eduardo Ericeira

de canivete, que resultaram em sua morte.

O Poder Judiciário de Balsas realizou sessões do
Tribunal do Júri nos dias 14, 15 e 16 de setembro. O
juiz Douglas Lima da Guia, titular da 4ª vara da
Comarca de Balsas, presidiu os julgamentos de três
crimes de homicídio, em três dias de sessão,
realizadas no plenário "Desembargadora Maria Dulce
Soares Clementino". O promotor Tiago Carvalho Rohrr
autou pela 5ª Promotoria de Justiça.

Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/09/tribunal
-do-juri-julga-tres-casos-de.html

Durante as sessões, foram seguidas as normas das
autoridades de saúde quanto às medidas de
prevenção contra o contágio por coronavírus. Todos
os membros do Conselho de Sentença, profissionais
do Direito e demais participantes utilizaram máscaras,
e higienizaram as mãos com álcool.
HOMICÍDIO
Em 14 de setembro, os réus Franklin Warley Sousa
Martins e Lucas André Moura Miranda foram
inocentados do crime de homicídio contra Adão
Carvalho de Andrade. O crime aconteceu no dia 10 de
maio de 2019, quando Franklin Warley, contando com
o auxílio do pronunciado Lucas André, efetuaram três
disparos contra a vítima Adão Carvalho, dos quais dois
a atingiram.
O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a
autoria e materialidade do fato em relação ao réu
Franklin Warley, e não reconheceu a autoria em
relação ao réu Lucas André. O réu Franklin Warley
Sousa Martins foi absolvido da acusação feita pelo
Ministério Público, razão pela qual foi julgada
improcedente a pretensão punitiva.
No dia 15 de setembro, o réu José Ernandi de Sousa
Ramos foi julgado e condenado a 15 anos, sete meses
e 26 dias de reclusão, pelo homicídio de João da Cruz
Silva dos Santos Neto. O crime ocorreu no dia 03 de
agosto de 2019, após o réu ter efetuado disparos
contra a vítima.
Na sessão de 16 de setembro, o réu Reinaldo Alves
Dos Santos Filho foi condenado a cinco anos, sete
meses e 15 dias de reclusão, pelo crime de homicídio
contra Francisco Pereira da Silva, ocorrido em 15 de
outubro de 2020, na cidade de Fortaleza dos
Nogueiras, quando a vítima foi atingida por três golpes
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MPMA recomenda providências para coibir
poluição sonora em Cururupu
Eduardo Ericeira

O objetivo é investigar e garantir a persecução penal
dos autores e criminosos que causam perturbação à
tranquilidade e ao sossego e agridem o meio
ambiente, causando danos à saúde de munícipes,
especialmente aos idosos, aos portadores de
enfermidades crônicas e às crianças.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/09/mpmarecomenda-providencias-para-coibir.html
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Fátima Araújo cria projeto de lei para
assegurar direitos dos idosos
Tramita na Câmara Municipal de São Luís o Projeto de
Lei nº 231/21 que trata da obrigatoriedade de afixação
de placas com a frase "Desrespeitar, negligenciar ou
prejudicar idosos, é crime! (Lei nº 10.741/2003,
Estatuto do Idoso)" em coletivos urbanos, repartições
públicas municipais, postos de saúde, hospitais e
agências bancárias.
A vereadora Fátima Araújo (PC do B), autora da
proposição, disse que o PL é relevante porque chama
a atenção da sociedade para os direitos e garantias
assegurados aos idosos por meio da Lei Federal nº
10.741/2003, conhecida na sociedade brasileira por
Estatuto do Idoso.
"O envelhecimento faz parte do ciclo da vida de todos
e a população da 3ª idade tem crescido nos últimos
anos. No entanto, ainda há um longo caminho a
percorrer no que tange ao respeito aos idosos e à
forma como eles devem ser tratados. Assim, o PL
possibilitará a efetivação de garantias estabelecidas
no Estatuto do Idoso", assinalou Fátima Araújo.
A vereadora do PCdoB ainda destacou os artigos 8º e
9º da legislação federal que assegura os direitos dos
idosos para dar maior embasamento ao projeto de lei
do qual é criadora.
"O Estatuto do Idoso, no artigo 8º, diz que o
envelhecimento é um direito personalíssimo e que
proteção dele é um direito social protegido por força de
lei. A lei federal ainda vai além quando afirma, no
artigo 9º, que é obrigação do Estado garantir proteção
à vida e à saúde por meio de medidas sociais públicas
que permitam um envelhecimento saudável e em
condições de dignidade", explicou Fátima Araújo.
Proposição - O Projeto de Lei nº 231/21 informa que é
obrigatória a afixação de placa, em local visível, com a
frase "Desrespeitar, negligenciar ou prejudicar idosos,
é Crime! (Lei nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso)" no
interior dos coletivos urbanos, em repartições públicas
municipais, postos de saúde, hospitais e agências
bancárias.
A proposição explicita ainda que as placas deverão ser
afixadas em locais de maior circulação de pessoas e
ter a seguintes dimensões: 30 cm x 40 cm no interior
dos coletivos urbanos e 40 cm x 50 cm nos demais
locais.
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Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/19e20092021
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