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O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - IMPAR - pág.: 12. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Vai ser realizado nesta quinta, 23, e sexta-feira, 24,
em São Luís, por iniciativa do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) e dos Ministérios Públicos
do Maranhão e de Santa Catarina, o seminário virtual
"Governança, Transparência e Controles Internos
Municipais". O evento é destinado a membros,
servidores e estagiários do MP brasileiro, gestores
municipais e vereadores. A transmissão será via
YouTube.

Site:

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

21/oimparcial-36.480.orig.pdf
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TJMA nega pedido de habeas corpus a Lucas
Porto

 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 08. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nesta quarta-feira (22), os desembargadores e
desembargadoras do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), negaram, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de Lucas Porto, condenado a 39 anos
de prisão pela morte da publicitária Mariana Costa,
caso de grande repercussão no Estado.

O habeas corpus pretendia verificar a legalidade de
ato expedido por Procurador de Justiça, por meio da
Portaria GAB/PGJ 3.183/2020, de 02/04/2020, que
designou o promotor Marco Aureliano Fonseca para
atuar na ação penal a que responde Lucas Porto.

O relator do processo, desembargador Luiz Gonzaga,
explicou em seu voto que a questão da suspeição do
promotor já havia sido apreciada em processo
ajuizado no Primeiro Grau, o qual foi rejeitado e
arquivado pelo Juízo de base.

Conforme o artigo 104 do Código de Processo Penal,
citado no voto do relator, "uma vez arguida a
suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz,
depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo
antes admitir a produção de provas no prazo de três
dias".

Com base no fundamento supracitado, uma vez que o
pedido de Habeas Corpus pretendia rediscutir questão
de suspeição de promotor já previamente decidida, o
desembargador Luiz Gonzaga negou o pedido.

Ressalta-se também que, em sede de plantão
judiciário, o desembargador José Jorge Figueiredo,
denegou liminar, negando o Habeas Corpus pleiteado.

(Habeas Corpus nº 0808920-42.2021.8.10.0000)

Site: https://issuu.pdf-

downloader.com/print.php?documentId=210922234837-

bbdb3d4873fa6cfc20e5ef60a5988309&count=8
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Saneamento básico é discutido em reunião
do MPMA

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi realizada, na manhã desta quarta-feira, 22, na
sede da Procuradoria Geral de Justiça, mais uma
reunião da Comissão de Gestão Ambiental do
Ministério Público do Estado do Maranhão. A
primeira atividade foi a distribuição de 85 mudas de
ipês para membros e servidores da instituição.

Representando o procurador- geral de justiça, Eduardo
Nicolau, a subprocuradorageral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Maria da Costa
Leite, destacou o trabalho da Comissão em busca de
mudanças de comportamentos de membros e
servidores do MP. A procuradora de justiça também
lembrou o Dia da Árvore,  ce lebrado nesta
segundafeira, 21, "fundamental recurso da natureza
para a conservação da qualidade do ar, especialmente
nos grandes centros urbanos".

Durante a reunião, presidida pela procuradora de
justiça Mariléa Campos dos Santos Costa, o promotor
de justiça Cláudio Rebêlo Correia Alencar, titular da
2ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís
apresentou uma palestra sobre saneamento básico no
Maranhão e no Brasil.

A iniciativa faz parte de um projeto, que está sendo
desenvolvido em conjunto com a Secretaria de
Planejamento e Gestão do MPMA, que se propõe a
fazer um projeto de saneamento básico para os
municípios maranhenses em 2022.

De acordo com Cláudio Alencar, o Maranhão é o
estado em último lugar em relação ao saneamento, de
acordo com números de uma pesquisa recente
realizada pelo Instituto Trata Brasil. O promotor de
justiça também destacou os marcos legais da Política
Nacional de Saneamento, observando que o tema
engloba o abastecimento de água, esgotamento
sanitário, destinação de resíduos sólidos e drenagem
pluvial.

Cláudio Alencar também apontou a diferença entre a
coleta e o tratamento do esgoto.

No Maranhão, segundo ele, apenas cerca de 30% do
que é coletado passa por estações de tratamento.
"Precisamos trabalhar para mudar essa realidade,
fazendo o convencimento dos gestores", apontou.

Ainda durante a reunião, houve a apresentação de
práticas ambientais por integrantes da Comissão de
Gestão Ambiental,  composta por membros e
servidores da inst i tuição.

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/m6Fc

w0S=iynOPym3BCRCn9oWLQTv6jcTR7CZ8PL
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Lucas Porto tem pedido de Habeas Corpus
negado pelo TJMA

 

MA10 SEMPRE NOTÍCIA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Camilo Durans

Nesta quarta-feira (22), os desembargadores e
desembargadoras do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), negaram, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de Lucas Porto, condenado a 39 anos
de prisão pela morte da publicitária Mariana Costa.

O habeas corpus pretendia verificar a legalidade de
ato expedido por Procurador de Justiça, por meio da
Portaria GAB/PGJ 3.183/2020, de 02/04/2020, que
designou o promotor Marco Aureliano Fonseca para
atuar na ação penal a que responde Lucas Porto.

Conforme o artigo 104 do Código de Processo Penal,
citado no voto do relator, "uma vez arguida a
suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz,
depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo
antes admitir a produção de provas no prazo de três
dias".

O pedido de Habeas Corpus pretendia rediscutir
questão de suspeição de promotor já previamente
decidida, porém, o desembargador Luiz Gonzaga
negou o pedido.

Site: https://www.ma10.com.br/2021/09/23/lucas-porto-

tem-pedido-de-habeas-corpus-negado-pelo-tjma/
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Gestão e transparência nos municípios
debatidas em São Luís (Geral | Controle)

 

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

São Luís - Vai ser realizado nesta quinta (23) e sexta-
feira (24), em São Luís, por iniciativa do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) e dos
Ministérios Públicos do Maranhão e de Santa Catarina,
o seminário virtual "Governança, Transparência e
Controles Internos Municipais", destinado a membros,
servidores e estagiários do MP brasileiro, gestores
municipais e vereadores. A transmissão da atividade
será realizada pelo canal da Escola Superior do
MPMA (ESMP) no YouTube.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/09/23/gest

ao-e-transparencia-nos-municipios-debatidas-em-

seminario-virtual/
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EM CODÓ, COMANDANTE DA PM
RECEBE JUIZ E PROMOTOR DE

JUSTIÇA DA CIDADE
 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

Na última segunda-feira (20), o Comandante do 17º
Batalhão de Polícia Militar- Johnny de Almeida Alves,
recebeu a visita do Dr. Carlos Eduardo, Diretor do
Fórum e do Dr. Weskley, Promotor de Justiça, da
cidade de Codó.

Na oportunidade foi apresentado os números da
redução da criminalidade e materializada a entrega de
novos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
para o Esquadrão Águia do 17º BPM, os quais foram
adquiridos através de parcerias entre o Poder
Judiciário do Maranhão e o Ministério Público para o
17º BPM, por meio de transações penais. Os novos
materiais foram distribuídos aos policiais militares que
operam no Motopatrulhamento e, que já pouco mais
de um mês, participaram do I Nivelamento de
Motopatrulhamento Tático do 17º BPM.

" Agradecemos ao Poder Judiciário e ao Ministério
Público do Estado do Maranhão, aqui representados
pelo Dr. Carlos Eduardo e Dr. Weskley, pela parceria
com o 17º BPM , somando com o trabalho da PMMA
nas cidades de Codó e Timbiras.

Os EPI's do Esquadrão Águia são materiais essenciais
para  a  segurança dos mi l i ta res  durante  o
Motopatrulhamento, que trabalham fortemente
desempenhando seu papel de proteger a sociedade."

Palavras do Comandante do 17º BPM- TC QOPM J.
ALVES

Texto enviado ao BLOG DO DE SÁ

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook Instagram

Desculpe, sem enquetes no momento

Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
d i r e i t os  r ese rvados  ® .  |  Thema  de  B log

Responsivo por: Jocean Martins

Site: https://www.blogdodesa.com.br/em-codo-

comandante-da-pm-recebe-juiz-e-promotor-de-justica-

da-cidade/
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Criança de 3 anos morre após suspeita de
abuso sexual em Barreirinhas

 

RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - ACORDA MARANHÃO. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Marcial Lima

Uma criança de iniciais M.V.N com aproximadamente
03 anos deu entrada no Hospital Regional de
Barreirinhas por volta das 18h00 desta quarta-feira
(22), vítima de abuso sexual. Informações dão conta
que a criança já chegou sem vida, os médicos
tentaram reanimá-la porém sem sucesso. A criança é
natural do povoado Cedro e de acordo com familiares
a mesma estava brincando na casa do padrinho e
quando chegou em casa ped iu  para  fazer
necessidades fisiológicas e ao tomar banho a criança
já estava sem ar e desfalecendo.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/23/RDIOMIRANTEA

M600SOLUSMA-05.51.30-05.53.15-1632388317.mp3
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Operação Maria da Penha realiza 168 prisões
em flagrante

 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - BOM DIA 1290. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Mônica Ferreira

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e Polícia
Militar do Maranhão batizada de "OPERAÇÃO MARIA
DA PENHA" foi encerrada na última segunda-feira(20),
com dados positivos no que tange o combate à
violência contra a mulher em todo o Estado do
Maranhão. A Operação que visava coibir e prevenir
crimes violentos contra a mulher foi deflagrada entre
os dias 20 agosto e 20 de setembro, sendo essa
última data, o dia de alusão aos 15 anos da Lei de
proteção às mulheres vítimas de violência
doméstica. Além disso, a operação tinha como intuito
o enfrentamento à violência doméstica e familiar,
pr incipalmente em sua forma mais grave, o
feminicídio, por meio da conjunção e implementação
de ações e políticas públicas integradas e articuladas
em todo o território nacional.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/23/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-06.24.01-06.29.45-1632390717.mp3
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Saneamento básico é discutido em reunião
da Comissão de Gestão Ambiental do

MPMA
 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - ATOS, FATOS E BARATOS - pág.: 02. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi realizada nessa quarta-feira (22), na sede da
Procuradoria Geral de Justiça, reunião da Comissão
de Gestão Ambiental do Ministério Público do Estado
do Maranhão. A primeira atividade foi a distribuição de
85 mudas de ipês para membros e servidores da
instituição.

Representando o procuradorgeral de justiça, Eduardo
Nicolau, a subprocuradorageral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Maria da Costa
Leite, destacou o trabalho da Comissão em busca de
mudanças de comportamentos de membros e
servidores do MP.

A procuradora de justiça lembrou o Dia da Árvore,
celebrado na última terça-feira (21), "fundamental
recurso da natureza para a conservação da qualidade
do ar, especialmente nos grandes centros urbanos".

Durante a reunião, presidida pela procuradora de
justiça Mariléa Campos dos Santos Costa, o promotor
de justiça Cláudio Rebêlo Correia Alencar, titular da
2ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís
apresentou uma palestra sobre saneamento básico no
Maranhão e no Brasil.

A iniciativa faz parte de um projeto, que está sendo
desenvolvido em conjunto com a Secretaria de
Planejamento e Gestão do MPMA, que se propõe a
fazer um projeto de saneamento básico para os
municípios maranhenses em 2022.

De acordo com Cláudio Alencar, o Maranhão é o
estado em último lugar em relação ao saneamento, de
acordo com números de uma pesquisa recente
realizada pelo Instituto Trata Brasil. O promotor de
justiça também destacou os marcos legais da Política
Nacional de Saneamento, observando que o tema
engloba o abastecimento de água, esgotamento
sanitário, destinação de resíduos sólidos e drenagem
pluvial.

Cláudio Alencar também apontou a diferença entre a
coleta e o tratamento do esgoto. No Maranhão,
segundo ele, apenas cerca de 30% do que é coletado
passa por estações de tratamento.

"Precisamos trabalhar para mudar essa realidade,
fazendo o convencimento dos gestores", apontou.

Ainda durante a reunião, houve a apresentação de
práticas ambientais por integrantes da Comissão de
Gestão Ambiental,  composta por membros e
servidores da inst i tuição.
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Nota de esclarecimento sobre o processo
eleitoral do IHGM 2021

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 11. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão -
IHGM, em Assembleia Geral Extraordinária - AGE dos
membros da Instituição, realizada no dia 10 de
setembro último, deliberou pelo aceite de recurso
apresentado pela Chapa 2, encabeçada pelos
acadêmicos Dilercy Aragão Adler e José Augusto Silva
Oliveira, negando, por outro lado, as contrarrazões
feitas pela Chapa 1, que tem à frente Euges Lima e
Washington Cantanhede.

O Recurso apresentado pela Chapa 2 solicitava,
observando-se o disposto no Estatuto do IHGM, que
fosse levada à Assembleia Geral Extraordinária do
IHGM a validação do seu registro, impugnado pela
Chapa 1.

O administrador pro tempore, Natalino Salgado Filho,
indicado pelo Ministério Público, convocou a AGE,
mas não submeteu aos associados o Recurso
interposto pela Chapa 2, mantendo a sua impugnação,
determinando ainda a realização da eleição, mesmo
após a suspensão de sua realização pelo Presidente
da Comissão Eleitoral, Pe.

Raimundo Gomes Meireles, em consonância com a
determinação do Ministério Público. Fica claro que
as decisões do administrador pro tempore feriram
d i r e i t o s  c o n s t i t u c i o n a i s ,  b e m  c o m o ,
infraconstitucionais, posto que desatendeu disposições
estatutárias, ao desconsiderar a consulta ao Órgão
máximo, a Assembleia, havendo supressão de
instância, em matéria que deveria se pronunciar.

Foi efetivada a eleição, mas verificou-se que na ata
lavrada, a Chapa 2, apesar de encontrar-se excluída
do pleito, obteve a maioria dos votos, sendo
computados 21 votosem detrimento dos 17 para a
Chapa1.

Contudo, em atendimento à decisão do administrador
interino, os votos da chapa 2 foram declarados nulos,
sendoempossadaaChapa1, aindaquependenteda
análise do recurso da Chapa 2 e das contrarrazões da
Chapa 1 pela Assembleia, órgão soberano e
legit imado para fazê-lo.

Para a Promotoria, assim como para a maioria dos
associados, somente após a realização da Assembleia
Geral Extraordinária, convocada para apreciar o
recurso da Chapa 2 e as contrarrazões da Chapa 1, é

que deveria ser realizada a eleição. Evitar-se-iam,
ass im,  segundo o  Ministér io  Públ ico ,  as
irregularidades praticadas no curso do processo
eleitoral que redundaram em um ato de posse eivado
de vícios, passível de nulidade, à medida que não
conta com a decisão final da superior instância, in
casu a Assembleia Geral.

Em 09 de setembro de 2021, foi encaminhado ao
Ministér io Públ ico  um re latór io  v ia  e-mai l
institucional, subscrito por membros representantes da
Chapa 2, por meio do qual foram relatados todos os
fatos ocorridos durante o processo eleitoral da
Entidade, sendo ao final informado quanto a realização
de uma Assembleia Geral Extraordinária, convocada
pelo candidato ao cargo de presidente pela Chapa 1,
visando deliberar sobre o recurso e as contrarrazões
recursais, cuja reunião ocorreu no dia 06 de setembro
de 2021.

Com base nas informações apresentadas, como
medida acautelatória, foi expedido, pelo Ministério
Público, ofício ao cartório "Cantuária de Azevedo",
recomendando que se abstivesse em proceder ao
registro de todo e qualquer documento encaminhado
àquela unidade cartorária referente a Entidade, até
que tais fatos fossem devidamente apurados.

Por outro lado, os membros do Instituto Histórico e
Geográfico do Maranhão acataram a recomendação
da 1ª Promotoria de Justiça Especializada em
Fundações e Entidades de Interesse Social do Termo
Judiciário de São Luís, fazendo convocação da
Assembleia Geral Extraordinária, esta ocorrida no dia
10 de setembro. Nela foi aceito o recurso da Chapa 2,
validando a votação nas eleições do dia 12 de agosto,
na qual obteve 21 votos e a Chapa 1, 17. Acolhido o
recurso da Chapa 2 e a consequente ratificação do
escrutínio de 12 de agosto, o então Presidente da
AGE, José Marcelo do Espírito Santo, deu posse aos
membros eleitos.

No Procedimento Administrativo autuado no Órgão
Ministerial e registrado sob o nº 025/2021 (SIMP nº
014089-500/2021), a Promotoria, após exaustiva
análise, assim concluiu a sua Decisão: "Destarte, a Ata
de Eleição e Posse realizada no dia 10 de setembro
de 2021, deve ser levada a cartório para que surta
seus jurídicos e legais efeitos." Em ato contínuo, a
Chapa 2 solicitou ao Cartório "Cantuária de Azevedo"
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JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 11. Qui, 23 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

o registro da Ata da AGE (realizada dia 10), segunda
feira, dia 12, pela manhã, ficando no aguardo das
providências cabíveis.
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Em um mês, mais de duas mil mulheres são
vítimas de violência doméstica no Maranhão

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 05. Qui, 23 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Na manhã dessa quarta-feira (22), na Casa da Mulher
Brasileira, localizada no bairro do Jaracati, as polícias
Militar e Civil anunciaram os resultados da operação
nacional Maria da Penha, realizada no Maranhão.

As ações, coordenadas pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública, acontecerem entre 20 de agosto
e 20 de setembro, sendo que o objetivo foi reforçar o
enfrentamento à violência doméstica contra mulheres.

Durante este período, foram realizados 2.239
atendimentos de crimes relacionados à Lei Maria da
Penha.

A coronel Augusta Andrade, que comanda a
Segurança Comunitária de São Luís e é coordenadora
a Patrulha Maria da Penha, informou que durante a
operação foram acompanhadas 1.867 medidas
preventivas de urgência, houve 40 prisões por
violência doméstica, oito prisões por descumprimento
de Medidas Protetivas e 39 atendimentos de
descumprimento de medidas protetivas de urgência,
sem prisão.

"Estes dados são frutos de trabalhos da Polícia Militar,
durante a operação nacional Maria da Penha, que
ocorreu durante 30 dias, tanto na região metropolitana
de São Luís, quanto no interior do estado. A Patrulha
Maria da Penha existe há cinco anos, mas esta foi a
primeira vez que participamos de uma operação que
ocorreu no Brasil todo", informou Augusta Andrade.

Segundo a coordenadora da Patrulha Maria da Penha,
foi empregado um efetivo de 220 policiais militares e
69 viaturas. Durante a operação, também foram
apreendidas sete armas de fogo em ocorrências de
violência doméstica e familiar, além de 15 armas
brancas.

CIOPS Pelo Centro Integrado de Operações de
Segurança (Ciops), segundo Augusta, houve 559
ocorrências de lesão corporal a mulher. Teve também
registros de ameaça (86), assédio (5), estupro (4) e
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(35).

PC ALCANÇOU 96 CIDADES A delegada titular da
Delegacia da Mulher, Kazumi Tanaka, informou que a
Polícia Civil participou da operação nacional Maria da
Penha, em 96 cidades maranhenses.

Segundo Kazumi, houve 38 mandados de prisão
cumpridos; 168 prisões em flagrante, e 596 inquéritos
instaurados.

"São números bastante expressivos. Além dos
resultados quantitativos, durante os 30 dias de
operação, fizemos ainda um trabalho educativo nas
cidades e comunidades, com palestras sobre a
violência doméstica", disse a delegada Kazumi.
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"OPERAÇÃO MARIA DA PENHA", EM
30 DIAS, POLÍCIA CIVIL PRENDEU 206

PESSOAS POR COMETEREM
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO

MARANHÃO
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POR: ASCOM-PCMA

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e Polícia
Militar do Maranhão batizada de "OPERAÇÃO MARIA
DA PENHA" foi encerrada na última segunda-feira(20),
com dados positivos no que tange o combate à
violência contra a mulher em todo o Estado do
Maranhão. A Operação que visava coibir e prevenir
crimes violentos contra a mulher foi deflagrada entre
os dias 20 agosto e 20 de setembro, sendo essa
última data, o dia de alusão aos 15 anos da Lei de
proteção às mulheres vítimas de violência
doméstica.

Além disso, a operação t inha como intuito o
enfrentamento à violência doméstica e familiar,
pr incipalmente em sua forma mais grave, o
feminicídio, por meio da conjunção e implementação
de ações e políticas públicas integradas e articuladas
em todo o território nacional.

Fonte: PC/MA

© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.

Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/seguranca-

publica/policia-civil/operacao-maria-da-penha-em-30-

dias-policia-civil-prendeu-206-pessoas-por-cometerem-

violencia-contra-a-mulher-no-maranhao/
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Em um mês, mais de duas mil mulheres são
vítimas de violência doméstica no Maranhão
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Susan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira;
coronel Augusta e a delegada Kazumi Tanaka, durante

apresentação do resultado da Operação Maria da
Penha (Foto: Divulgação)

Na manhã dessa quarta-feira (22), na Casa da Mulher
Brasileira, localizada no bairro do Jaracati, as polícias
Militar e Civil anunciaram os resultados da operação
nacional Maria da Penha, realizada no Maranhão . As
ações, coordenadas pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública, acontecerem entre 20 de agosto
e 20 de setembro, sendo que o objetivo foi reforçar o
enfrentamento à violência doméstica contra mulheres .
Durante este período, foram realizados 2.239
atendimentos de crimes relacionados à Lei Maria da
Penha.

A coronel Augusta Andrade, que comanda a
Segurança Comunitária de São Luís e é coordenadora
a Patrulha Maria da Penha, informou que durante a
operação foram acompanhadas 1.867 medidas
preventivas de urgência, houve 40 prisões por
violência doméstica, oito prisões por descumprimento
de Medidas Protetivas e 39 atendimentos de
descumprimento de medidas protetivas de urgência,
sem prisão.

"Estes dados são frutos de trabalhos da Polícia Militar,
durante a operação nacional Maria da Penha, que
ocorreu durante 30 dias, tanto na região metropolitana
de São Luís, quanto no interior do estado. A Patrulha
Maria da Penha existe há cinco anos, mas esta foi a
primeira vez que participamos de uma operação que
ocorreu no Brasil todo", informou Augusta Andrade.

Segundo a coordenadora da Patrulha Maria da Penha,
foi empregado um efetivo de 220 policiais militares e
69 viaturas. Durante a operação, também foram
apreendidas sete armas de fogo em ocorrências de
violência doméstica e familiar, além de 15 armas
brancas.

CIOPS

Pelo Centro Integrado de Operações de Segurança
(Ciops), segundo Augusta, houve 559 ocorrências de
lesão corporal a mulher. Teve também registros de
ameaça  (86 ) ,  asséd io  (5 ) ,  es tup ro  (4 )  e
descumprimento de medidas protetivas de urgência

(35).

PC ALCANÇOU 96 CIDADES

A delegada titular da Delegacia da Mulher, Kazumi
Tanaka, informou que a Polícia Civil participou da
operação nacional Maria da Penha, em 96 cidades
maranhenses.

Segundo Kazumi, houve 38 mandados de prisão
cumpridos; 168 prisões em flagrante, e 596 inquéritos
instaurados. "São números bastante expressivos.
Além dos resultados quantitativos, durante os 30 dias
de operação, fizemos ainda um trabalho educativo nas
cidades e comunidades, com palestras sobre a
violência doméstica", disse a delegada.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/09/23/em-um-

mes-mais-de-duas-mil-mulheres-sao-vitimas-de-

violencia-domestica-no-maranhao/
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Saneamento básico é discutido em reunião
da Comissão de Gestão Ambiental do

MPMA
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Foi realizada nessa quarta-feira (22), na sede da
Procuradoria Geral de Justiça, reunião da Comissão
de Gestão Ambiental do Ministério Público do Estado
do Maranhão. A primeira atividade foi a distribuição de
85 mudas de ipês para membros e servidores da
instituição.

Representando o procuradorgeral de justiça, Eduardo
Nicolau, a subprocuradorageral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Maria da Costa
Leite, destacou o trabalho da Comissão em busca de
mudanças de comportamentos de membros e
servidores do MP.

A procuradora de justiça lembrou o Dia da Árvore,
celebrado na última terça-feira (21), "fundamental
recurso da natureza para a conservação da qualidade
do ar, especialmente nos grandes centros urbanos".

Durante a reunião, presidida pela procuradora de
justiça Mariléa Campos dos Santos Costa, o promotor
de justiça Cláudio Rebêlo Correia Alencar, titular da
2ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís
apresentou uma palestra sobre saneamento básico no
Maranhão e no Brasil.

A iniciativa faz parte de um projeto, que está sendo
desenvolvido em conjunto com a Secretaria de
Planejamento e Gestão do MPMA, que se propõe a
fazer um projeto de saneamento básico para os
municípios maranhenses em 2022.

De acordo com Cláudio Alencar, o Maranhão é o
estado em último lugar em relação ao saneamento, de
acordo com números de uma pesquisa recente
realizada pelo Instituto Trata Brasil. O promotor de
justiça também destacou os marcos legais da Política
Nacional de Saneamento, observando que o tema
engloba o abastecimento de água, esgotamento
sanitário, destinação de resíduos sólidos e drenagem
pluvial.

Cláudio Alencar também apontou a diferença entre a
coleta e o tratamento do esgoto. No Maranhão,
segundo ele, apenas cerca de 30% do que é coletado
passa por estações de tratamento.

"Precisamos trabalhar para mudar essa realidade,
fazendo o convencimento dos gestores", apontou.

Ainda durante a reunião, houve a apresentação de
práticas ambientais por integrantes da Comissão de
Gestão Ambiental,  composta por membros e
servidores da inst i tuição.
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Nota de esclarecimento sobre o processo
eleitoral do IHGM 2021
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O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão -
IHGM, em Assembleia Geral Extraordinária - AGE dos
membros da Instituição, realizada no dia 10 de
setembro último, deliberou pelo aceite de recurso
apresentado pela Chapa 2, encabeçada pelos
acadêmicos Dilercy Aragão Adler e José Augusto Silva
Oliveira, negando, por outro lado, as contrarrazões
feitas pela Chapa 1, que tem à frente Euges Lima e
Washington Cantanhede.

O Recurso apresentado pela Chapa 2 solicitava,
observando-se o disposto no Estatuto do IHGM, que
fosse levada à Assembleia Geral Extraordinária do
IHGM a validação do seu registro, impugnado pela
Chapa 1.

O administrador pro tempore, Natalino Salgado Filho,
indicado pelo Ministério Público, convocou a AGE,
mas não submeteu aos associados o Recurso
interposto pela Chapa 2, mantendo a sua impugnação,
determinando ainda a realização da eleição, mesmo
após a suspensão de sua realização pelo Presidente
da Comissão Eleitoral, Pe.

Raimundo Gomes Meireles, em consonância com a
determinação do Ministério Público. Fica claro que
as decisões do administrador pro tempore feriram
d i r e i t o s  c o n s t i t u c i o n a i s ,  b e m  c o m o ,
infraconstitucionais, posto que desatendeu disposições
estatutárias, ao desconsiderar a consulta ao Órgão
máximo, a Assembleia, havendo supressão de
instância, em matéria que deveria se pronunciar.

Foi efetivada a eleição, mas verificou-se que na ata
lavrada, a Chapa 2, apesar de encontrar-se excluída
do pleito, obteve a maioria dos votos, sendo
computados 21 votosem detrimento dos 17 para a
Chapa1.

Contudo, em atendimento à decisão do administrador
interino, os votos da chapa 2 foram declarados nulos,
sendoempossadaaChapa1, aindaquependenteda
análise do recurso da Chapa 2 e das contrarrazões da
Chapa 1 pela Assembleia, órgão soberano e
legit imado para fazê-lo.

Para a Promotoria, assim como para a maioria dos
associados, somente após a realização da Assembleia
Geral Extraordinária, convocada para apreciar o
recurso da Chapa 2 e as contrarrazões da Chapa 1, é

que deveria ser realizada a eleição. Evitar-se-iam,
ass im,  segundo o  Ministér io  Públ ico ,  as
irregularidades praticadas no curso do processo
eleitoral que redundaram em um ato de posse eivado
de vícios, passível de nulidade, à medida que não
conta com a decisão final da superior instância, in
casu a Assembleia Geral.

Em 09 de setembro de 2021, foi encaminhado ao
Ministér io Públ ico  um re latór io  v ia  e-mai l
institucional, subscrito por membros representantes da
Chapa 2, por meio do qual foram relatados todos os
fatos ocorridos durante o processo eleitoral da
Entidade, sendo ao final informado quanto a realização
de uma Assembleia Geral Extraordinária, convocada
pelo candidato ao cargo de presidente pela Chapa 1,
visando deliberar sobre o recurso e as contrarrazões
recursais, cuja reunião ocorreu no dia 06 de setembro
de 2021.

Com base nas informações apresentadas, como
medida acautelatória, foi expedido, pelo Ministério
Público, ofício ao cartório "Cantuária de Azevedo",
recomendando que se abstivesse em proceder ao
registro de todo e qualquer documento encaminhado
àquela unidade cartorária referente a Entidade, até
que tais fatos fossem devidamente apurados.

Por outro lado, os membros do Instituto Histórico e
Geográfico do Maranhão acataram a recomendação
da 1ª Promotoria de Justiça Especializada em
Fundações e Entidades de Interesse Social do Termo
Judiciário de São Luís, fazendo convocação da
Assembleia Geral Extraordinária, esta ocorrida no dia
10 de setembro. Nela foi aceito o recurso da Chapa 2,
validando a votação nas eleições do dia 12 de agosto,
na qual obteve 21 votos e a Chapa 1, 17. Acolhido o
recurso da Chapa 2 e a consequente ratificação do
escrutínio de 12 de agosto, o então Presidente da
AGE, José Marcelo do Espírito Santo, deu posse aos
membros eleitos.

No Procedimento Administrativo autuado no Órgão
Ministerial e registrado sob o nº 025/2021 (SIMP nº
014089-500/2021), a Promotoria, após exaustiva
análise, assim concluiu a sua Decisão: "Destarte, a Ata
de Eleição e Posse realizada no dia 10 de setembro
de 2021, deve ser levada a cartório para que surta
seus jurídicos e legais efeitos." Em ato contínuo, a
Chapa 2 solicitou ao Cartório "Cantuária de Azevedo"
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o registro da Ata da AGE (realizada dia 10), segunda
feira, dia 12, pela manhã, ficando no aguardo das
providências cabíveis.
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