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CORIOLANO FILHO

Nos dias 22 e 23 de novembro, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) executará mais uma etapa do "Ciclo de
Transparência Democrática - Eleições 2022", com a
realização de audiências públicas para receber
sugestões para o aperfeiçoamento das minutas de
resoluções que deverão ser aprovadas pelo Plenário
do Tribunal para as eleições do ano que vem. Aberto a
representantes de partidos políticos, do Ministério
Público Eleitoral (MPE), de organizações civis e da
sociedade em geral, o ciclo de audiências abrangerá
os temas prestação de contas, Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), propaganda
eleitoral, pesquisas eleitorais, auditoria, registro de
candidaturas, representações, atos gerais e
total ização de resultados.
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MPMA realiza campanha alusiva ao Dia
Nacional de Valorização da Família em

Imperatriz
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Iane Carolina

O Ministério Público do Maranhão deu início, nesta
segunda-feira,  18, à campanha inst i tucional
"Planejamento Familiar", na Unidade Escolar Graça
Aranha.

A atividade está sendo realizada nas escolas até
sexta-feira, 22, em alusão à data de 21 de outubro,
instituída pela Lei Federal nº 12.647/2012 como sendo
o Dia Nacional de Valorização da Família.

A campanha é de iniciativa da titular da 3ª Promotoria
de Justiça de Defesa das Famílias da Comarca de
Imperatriz, Uiuara Medeiros. A ação também conta
com o apoio das Secretarias Municipais de Educação,
Saúde e Desenvolvimento Social, além dos Conselhos
Tutelares Áreas I e II.

Os gestores da educação municipal foram convidados
para que, durante a semana, em cada unidade de
ensino, promovam momentos de debate em torno da
matéria, envolvendo professores, alunos e toda a
comunidade escolar.

Durante as discussões, os gestores devem abordar
temas como responsabilidade parental, métodos de
organ ização  da  concepção  e  g rav idez  na
adolescência, estimulando a troca de ideias e
experiências em torno do tema, de modo que o debate
leve à reflexão e conscientização dos adolescentes e
jovens acerca da importância do planejamento familiar.
As  Secre tar ias  Munic ipa is  de Saúde e  de
Desenvolvimento Social e os Conselhos Tutelares
aderiram à campanha, de forma que os profissionais
vinculados a esses órgãos desenvolvam, durante a
semana, atividades relacionadas ao tema em suas
respectivas áreas de atuação.

FALAS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - A mesa
de honra foi presidida pela representante do
Ministério Público do Maranhão e demais parceiros.
Mikaelle Santos, que é articuladora do Selo Unicef e
coordenadora do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil no município, além de compor a
mesa, participou de uma apresentação artística.

Representando uma mãe, Mikaelle Santos demonstrou
como a falta de planejamento familiar atravessa
gerações e destacou a importância de quebrar este
paradigma, levando jovens e adolescentes a pensar
em um futuro diferente para suas vidas.

"É importante fazer com que os jovens reflitam sobre
planejamento familiar, porque nós percebemos um
padrão.

A cr iança, o adolescente, vai vivenciando e
reproduzindo o ciclo que a estrutura familiar lhe
oferece e é necessário fazer diferente", destacou
Mikaelle Santos.

"O Ministério Público, mais uma vez, rompe os
muros para estar mais perto da comunidade e discutir
um tema tão importante. Cada cidadão tem o direito ao
planejamento familiar.

É preciso que cada um saiba que o poder público tem
o dever de oferecer recursos,  mecanismos,
informações, orientações para efetivar o planejamento
de cada um, respeitando a individualidade e vontade
de cada indivíduo", ressaltou a promotora de justiça
Uiuara Medeiros.
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Sandro Bíscaro é eleito diretor das
Promotorias de Justiça de Imperatriz
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O promotor de justiça Sandro Bíscaro foi eleito nesta
terça-feira, 19, para o cargo de diretor das Promotorias
de Justiça de Imperatriz. Candidato único, o promotor
recebeu 19, dos 20 votos válidos.

"É um prazer poder contribuir para o trabalho das
Promotorias de Justiça de Imperatriz.

É muito importante saber que contamos com o apoio
dos colegas para essa gestão, que preza pelo diálogo,
sempre.

Queremos dar continuidade ao trabalho que já vem
sendo realizado pelos outros diretores e poder dar um
pouco de nós", ressalta o diretor eleito, Sandro
Bíscaro.

Formaram a comissão eleitoral os promotores de
justiça Raquel Duarte Chaves Sales (presidente),
Uiuara de Melo Medeiros e Thiago de Oliveira Costa
Pires.
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Familiar - FORA DA PAUTA
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O Ministério Público do Maranhão deu início, nesta
segunda-feira,  18, à campanha inst i tucional
"Planejamento Familiar", na Unidade Escolar Graça
Aranha. A atividade está sendo realizada nas escolas
até sexta-feira, 22, em alusão à data de 21 de outubro,
instituída pela Lei Federal nº 12.647/2012 como sendo
o Dia Nacional de Valorização da Família.
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Reeleito - FORA DA PAUTA
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O promotor de justiça Sandro Bíscaro foi eleito nesta
terça-feira, 19, para o cargo de diretor das Promotorias
de Justiça de Imperatriz. Candidato único, o promotor
recebeu 19, dos 20 votos válidos. "É um prazer poder
contribuir para o trabalho das Promotorias de Justiça
de Imperatriz.

É muito importante saber que contamos com o apoio
dos colegas para essa gestão, que preza pelo diálogo,
sempre.

Queremos dar continuidade ao trabalho que já vem
sendo realizado pelos outros diretores e poder dar um
pouco de nós", ressalta o diretor eleito.
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Câmara rejeita PEC que previa mudanças no
CNMP
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Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira
(20), por 287 votos a 182, a proposta de emenda à
Constituição (PEC) 5 de 2021 que altera a composição
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Faltando apenas 11 votos para aprovação, o
substitutivo do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA)
precisava de 308 votos para que fosse aprovado. A
matéria previa a ampliação do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) de 14 para 17 vagas. A
previsão é de que os deputados analisem o texto
original da proposta, do deputado Paulo Teixeira (PT-
SP).

O texto de Paulo Magalhães previa que cinco
integrantes do CNMP seriam indicados ou eleitos pelo
Poder Legislativo. Atualmente, são apenas dois
indicados. A PEC também propõe a alteração da
indicação do corregedor nacional do Ministério
Público, que deve ser o vice-presidente do CNMP.

Fonte: Agência Brasil

© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
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Câmara rejeita PEC que previa mudanças no
CNMP
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A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira
(20), por 287 votos a 182, a proposta de emenda à
Constituição (PEC) 5 de 2021 que altera a composição
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Faltando apenas 11 votos para aprovação, o
substitutivo do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA)
precisava de 308 votos para que fosse aprovado. A
matéria previa a ampliação do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) de 14 para 17 vagas. A
previsão é de que os deputados analisem o texto
original da proposta, do deputado Paulo Teixeira (PT-
SP).

O texto de Paulo Magalhães previa que cinco
integrantes do CNMP seriam indicados ou eleitos pelo
Poder Legislativo. Atualmente, são apenas dois
indicados. A PEC também propõe a alteração da
indicação do corregedor nacional do Ministério
Público, que deve ser o vice-presidente do CNMP.

A proposta de Magalhães determinava ainda que seria
elaborado um código de ética no prazo de 120 dias
após a promulgação da PEC. Se esse prazo não fosse
cumprido, o Congresso Nacional deveria elaborar uma
lei ordinária.

Entre as principais polêmicas do texto, estava a
escolha do corregedor do CNMP. Na última versão do
texto de Paulo Magalhães, estava previsto o
revezamento entre Câmara e Senado na escolha do
nome em uma lista de cinco apontados pelos próprios
procuradores-Gerais de Justiça.

Na semana passada, a Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR) e a Associação
Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do
Trabalho (ANPT) se posicionaram integralmente
contra a proposta e pediram a rejeição da matéria.
Entre as críticas, está a tramitação acelerada da
proposta e a avaliação de que "o texto apresentado
viola a autonomia institucional do Ministério Público e
a independência funcional de seus membros".

Fonte: Agência Brasil

É proibida a reprodução total ou parcial de seu
conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou
editor

© 2021 MA24HORAS - Todos os direitos reservados.
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Prefeito de Igarapé do Meio deve encabeçar
lista de novos investigados pelo GAECO
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Maldine Vieira

O prefeito de Igarapé do Meio-MA, Almeida Sousa, do
PL, deve encabeçar a lista de investigados pelo Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco) em novos desdobramentos da
operação 'Maranhão Nostrun'.

O motivo, segundo uma fonte bem posicionada do
blog, seria porque o prefeito mantém forte ligação com
a rede criminosa mantida pelo deputado federal
Josimar Maranhãozinho.

Apesar de não ter sido citado na operação, a
reportagem apurou que município de Igarapé mantém
contratos com algumas da empresas argoladas até o
pescoço no esquema.

A operação teve como foco apurar o destino de R$
159 milhões da saúde pública dos municípios de
Araguanã, Zé Doca, Carutapera, Pedro do Rosário,
Centro do Guilherme e Maranhãozinho, durante o
período de 2014 à 2018.

No entanto, outras 11 empresas - que atuam no ramo
locação de máquinas, veículos, construção e
aluminação pública, também foram os buscas por
movimentações financeiras atípicas com a construtora
Madry, de propriedade do parlamentar.

O foco das buscas nesse núcleo empresarial
secundário foi colher o maior número de provas para
dá andamentos às investigações para posterior
desdobramento da operação.

Nesse novo ciclo vários outros nomes irão surgir como
parte da 'teia da corrução' comandada por Josimar.
Entre eles novos prefeitos, empresário, e laranjas.

Site:

https://www.maldinevieira.com.br/poder/2021/10/21/prefe

ito-de-igarape-do-meio-deve-encabecar-lista-de-novos-

investigados-pelo-gaeco/

8

https://www.maldinevieira.com.br/poder/2021/10/21/prefeito-de-igarape-do-meio-deve-encabecar-lista-de-novos-investigados-pelo-gaeco/
https://www.maldinevieira.com.br/poder/2021/10/21/prefeito-de-igarape-do-meio-deve-encabecar-lista-de-novos-investigados-pelo-gaeco/
https://www.maldinevieira.com.br/poder/2021/10/21/prefeito-de-igarape-do-meio-deve-encabecar-lista-de-novos-investigados-pelo-gaeco/


28 presos não retornam às penitenciárias
após saída de Dia das Crianças no MA
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A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap)
confirmou que 28 presos não retornaram às unidades
prisionais após a saída temporária de Dia das
Crianças no Maranhão. Ao todo, a Justiça concedeu o
benefício a 833 internos, mas apenas 725 saíram
efetivamente.

A data de retorno foi estipulada pelo juiz titular da 2ª
Vara Criminal, José Ribamar d'Oliveira Costa Júnior,
determinando que eles retornassem até as 18h de
quarta-feira (13).

Em 2021, 2.606 custodiados saíram do presídio,
durante as quatro oportunidades concedidas: Páscoa
(620), Dia das Mães (629), Dia dos Pais (632) e Dia
das Crianças (725). Em relação aos detentos que não
retornaram nas datas previstas, o total foi de 113, com
destaque para o feriado de Dia dos Pais (33
foragidos); Páscoa, 31; Dia das Mães, 21; e Dia das
Crianças, 28.

Os apenados foram beneficiados com a saída
temporária por preencherem os requisitos da Lei de
Execução Penal, de acordo com o artigo 123 da lei. O
benefício, concedido pelo magistrado, prevê regressão
de regime e outras sanções para os internos que
descumprirem o prazo.
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Câmara de Açailândia afasta vereador Ceará
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A Câmara de Açailândia aprovou na Sessão Ordinária
desta quarta-feira, dia 20, o afastamento do vereador
Josebeliano Chagas (PSD), o Ceará, por três meses,
conforme o parecer da Comissão Processante,
aprovado pela maioria de votos. Segundo o relator, a
medida é uma ação cautelar.

O afastamento foi aprovado por 9 votos contra 6.
Votaram a favor os vereadores Demazim (PP), Lucas
Alves (PODE), Robenha Maria (PL), Thais Brito (PDT),
Dênes Pereira (PT), Odacy Miranda (PTB), Erivelton
Trindade (PL), Cleones Matos (PSDB), o Kel, e
Feliberg Melo (REPUBLICANOS), totalizando a
maioria dos votos. Enquanto os parlamentares
Marcelo (DEM), Adjackson (REPUBLICANOS),
Bernadete Mariquinha (PSD), Adriano da Saúde
(PSDB), Xanddy Sampaio (PP) e César Costa (DEM)
votaram contra.

O vereador Fanio Mania (DEM) se absteve, afirmando
não conhecer as informações contidas no parecer. Já
o vereador Josebeliano recusou- se a votar. Segundo
o parlamentar, ele não poderia participar da votação.
O parecer da Comissão tem como base a denúncia
protocolada pelo eleitor Ronag Bezerra da Silva
apontando supostas irregularidades em processo
licitatório de aquisição de matérias permanentes da
Câmara na gestão do ex-presidente, vereador Ceará.
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MARANHÃO: HOMICÍDIOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CRESCEM NO ESTADO
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Carlos Cristiano

Pesquisa da ONG Visão Mundial também aponta que
107.670 crianças e adolescentes foram assassinados
no Brasil, sendo que 76% eram negros e 93%
meninos.

A taxa de homicídios de crianças e adolescentes entre
10 a 19 anos cresceu 31,6% no Maranhão entre 2009
e 2019. Em comparação, a região Nordeste registrou
queda de 2,7% no mesmo período, enquanto na média
nacional houve recuo de 9,7%.

Os números fazem parte da Pesquisa Homicídios na
Infância e Adolescência no Brasil (2009 a 2019),
lançada pela ONG Visão Mundial com o intuito de
compreender a dinâmica de mortes no País, definir
suas principais vítimas e identificar em que locais elas
estão ocorrendo com mais frequência.

Os dados foram extraídos do Sistema de Informações
de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde e dados
de projeção da população do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), e o levantamento foi
elaborado em parceria com o Movimento Jovem de
Políticas Públicas (MJPOP), o Comitê Cearense Pela
Prevenção de Homicídios na Adolescência, Movimento
Independente Mães de Maio e o Movimento Mães da
Periferia de Vítima Por Violência Policial do Estado do
Ceará.

A pesquisa aponta que os homicídios de crianças e
adolescentes vinham crescendo no Brasil desde 2009,
ano em que se registrou 11.804 mortes. O pico de
mortes de crianças e adolescentes acompanhou o
recorde de homicídios na população geral, quando o
país registrou, em 2017, 65.602 homicídios. A partir de
2018 houve quedas acentuadas nesses números, e
em 2019 foram registradas 6.930 mortes, uma redução
de 41,3% em relação a 2017.

Segundo o levantamento, entre os anos de 2009 e
2019, foram assassinadas no Brasil 107.670 crianças
e  ado lescen tes ,  de las ,  76% eram negras ,
contabilizando 81.512 vítimas, e 93% eram meninos.

"O número de jovens negros mortos vem crescendo

conforme o tempo, já que em 2009 era 71% e em
2 0 1 9  e s s e  n ú m e r o  a u m e n t o u  p a r a  8 1 % .
Consequentemente, o número de jovens brancos
mortos vem diminuindo, sendo antes 23% em 2009 e
se tornando 17% em 2019. Os números mostram que
não podemos abordar a prevenção da violência sem
realizarmos um recorte, trazendo o racismo como um
componente importante da estrutura social brasileira",
afirma o especialista em gestão de Políticas Públicas e
coordenador de Advocacy da Visão Mundial,
Reginaldo Si lva.

"Nós acreditamos que um dos caminhos para o
enfrentamento do racismo é através da educação, e
além disso também é necessário assegurar uma
formação de qualidade para os profissionais da
segurança pública, para que a abordagem respeite
os direitos humanos, sem discriminação por razões
de raça, cor ou classe social", completa.

Nestes 11 anos analisados, todas as regiões
obtiveram uma redução nas mortes, exceto a região
Norte, que teve um aumento de 29% no número de
homicídios de jovens. Esse aumento na região Norte
pode ser explicado pela intensa disputa do narcotráfico
e fortalecimento de grupos criminosos na região nos
últimos anos. Por mais que seja necessário estudar
com maior profundidade as causas da violência na
região, é possível identificar que essa disputa elevou o
número de homicídios na população geral, puxando
também o público mais jovem.

Para ajudar a combater esse alto número de
homicídios na região Norte, a ONG Visão Mundial
começou a desenvolver  a lgumas ações de
conscientização e articulação de grupos locais na
região para, coletivamente, desenvolver medidas de
prevenção à violência.

Adolescentes e jovens têm sido capacitados em
metodologias de mobi l ização comuni tár ia  e
monitoramento de políticas na área da segurança.

No período também houve uma grande variação nas
taxas de homicídios de crianças e adolescentes nos
estados brasileiros. Das 27 capitais, 15 registraram
reduções.
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O imparcial

Site: https://www.carloscristiano.com/2021/10/maranhao-

homicidios-de-criancas-e.html
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Aged interdita dois abatedouros clandestinos
em Buriticupu
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A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão, em uma ação conjunta com o Ministério
Público e a Polícia Militar, interditou dois abatedouros
de bovinos que funcionavam de forma inadequada,
sem estrutura e sem quaisquer condições sanitárias
no município de Buriticupu.

Os fiscais da Aged, durante a ação, visitaram cinco
pontos de abate, sendo três destinados ao abate de
bovinos e dois ao abate de aves. Foram interditados
dois abatedouros de bovinos e um terceiro
abatedouro, ainda em construção, porém ainda sem
funcionar, foi comunicado pelos fiscais da Aged devido
a não solicitação inicial de registro no serviço de
inspeção.

Dos abatedouros de aves, ambos foram notificados a
apresentarem solicitação de registro com prazo de 30
dias, pois os mesmos apresentavam condições
favoráve is  para func ionamento,  havendo a
necess idade de adequações.

Atividades de combate ao abate clandestino vêm
sendo realizadas pela Aged como forma de assegurar
a saúde da população em nosso estado. Por se tratar
de um serviço essencial, a Aged tem estimulado
empreendimentos a fazerem registro no Serviço de
Inspeção Estadual. Na regional de Açailândia, por
exemplo, existem empreendimentos de laticínio e até
abatedouro frigorífico com selo no Serviço Brasileiro
de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

A ação, que foi deflagrada por solicitação do
Ministério Público, averiguou pontos de ocorrências
de abate clandestino, tomou providências cabíveis
após vistoria desses locais.

Participaram desta ação os fiscais da Aged da
Unidade Regional de Açailândia.
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Homem é preso suspeito de estuprar
adolescente em Chapadinha
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Um homem, de 56 anos, foi preso preventivamente
suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. O
crime ocorreu na cidade de Chapadinha, onde ele
também foi capturado.

De acordo com a polícia, os abusos cometidos contra
a vítima ocorreram em diversas oportunidades, tendo
iniciado quando ela tinha apenas nove anos e
continuado até que fossem iniciadas as investigações.

O preso, que não teve o nome divulgado, foi indiciado
pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena varia
entre oito e quinze anos de reclusão.

Depois de interrogado, ele encaminhado unidade
prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil,
por meio da Delegacia da Mulher de Chapadinha, com
o apoio operacional da Força Estadual Integrada de
Segurança Pública (Feisp).
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