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Pastor é suspeito de abusar sexualmente de
meninas dentro de igreja
Pastor é suspeito de abusar de meninas dentro da
igreja no Rio (Foto: Reprodução)
Um pastor está sendo investigado por suspeita de
abuso sexual de meninas. Os casos teriam ocorrido
dentro da igreja em que o religioso pregava , na Vila
Kennedy, Zona Oeste do Rio.
A denúncia veio à tona quando a família de uma das
vítimas procurou a delegacia para contar o que teria
acontecido dentro da igreja. Uma menina de 11 anos
teria sido abusada sexualmente pelo pastor.
Após a denúncia, outra vítima surgiu e afirmou ter sido
abusada pelo mesmo pastor. A mulher disse que
sofreu a violência quando tinha 8 anos. A polícia
acredita que o suspeito pode ter feito outras vítimas, e
segue investigando o caso.
De acordo com a polícia, os abusos teriam acontecido
dentro da Primeira Igreja Batista, na Vila Kennedy,
onde o pastor Antônio Carlos de Jesus Silva, de 51
anos, pregava.
Por se tratar de estupro de vulnerável, um crime
hediondo, a delegada responsável pelo caso pediu a
prisão preventiva do pastor. Em maio, o Ministério
Público estadual denunciou Antônio Carlos à Justiça e
pediu que ele fosse proibido de se aproximar e manter
contato com a vítima ou familiares dela.
No entanto, o MP entendeu que a prisão não era
necessária porque o pastor era réu primário e não teria
ameaçado a vítima. Só que agora o processo está em
um impasse na Justiça.
"A Justiça está no conflito negativo de competência.
Ou seja, uma vara especializada em violência
doméstica e uma vara comum estão discutindo de
quem é a competência para processar o caso. A ponto
de se levar para segunda instância no Tribunal de
Justiça essa resolução", explicou o advogado Carlos
Nicodemos Oliveira Silva.
"Um caso que foi registrado em 27 de abril de 2021, e
até o presente momento não tem uma medida
aplicada em relação à prisão do acusado, à produção
das provas , oitivas das vítimas e testemunhas, o que
gera um prejuízo, e que gera uma revitimização para
todas elas", lamentou o advogado.
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Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/10/22/pastor-esuspeito-de-abusar-sexualmente-de-meninas-dentro-deigreja/
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Deputado faz graves denuncias ao MP contra
o Estado por fraude na licitação de
ferryboate.
ricardosantos

Veja no vídeo: o deputado estadual Wellington do
Curso, oficia Ministério Público para apurar fraude na
licitação do ferryboat.
O deputado estadual Wellington do Curso oficiou o
Ministério Público para que apure a possibilidade de
instaurar a investigação para averiguar os fortes
indícios de fraude no processo licitatório do serviço de
travessia aquaviária ferryboat no Maranhão conduzido
pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos (MOB).
Os fortes indícios de fraude na licitação da concessão
dos serviços de ferry tem a expectativa de,
aproximadamente, R$ 1,6 (um bilhão e seiscentos
milhões de reais), prorrogável por mais 20 anos.
Ao justificar a necessidade de investigação, o
deputado Wellington citou diversos pontos, a exemplo
da audiência pública que não contou com a
participação popular e nem foi divulgada, além dos
fortes indícios de direcionamento da licitação.
"Acionei o Ministério Público para que instaure
investigação para averiguar os fortes indícios de
fraude no processo licitatório do serviço de travessia
aquaviária, ferryboat, no Maranhão. Todo o processo
foi conduzido pela Agência Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos (MOB). Ocorre que há
diversos indícios que apontam para a possibilidade de
fraude. Um deles é a alteração no edital por duas
vezes, com alta probabilidade de direcionamento da
licitação para beneficiar a empresa 'vencedora'. Outro
ponto é a audiência pública, que sequer foi divulgada
e, muito menos, contou com a participação popular.
Isso tem que ser apurado", disse o deputado
Wellington.
Confira no vídeo:
Site: https://blogdoricardosantos.com.br/deputado-fazgraves-denuncias-ao-mp-contra-o-estado-por-fraude-nalicitacao-de-ferryboate/

3

RÁDIO FC FM 96.5 / CODÓ / MA - CIDADE NOTÍCIAS. Sex, 22 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA abre inquérito civil para apurar
eventual descumprimento de ordens judiciais
por parte do prefeito de Codó
Alberto Barros

Por eventual descumprimento de ordens judiciais por
parte do prefeito de Codó José Francisco o MPMA
abre inquérito civil para apurar a situação.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/22/RDIOFCFM965C
ODMA-06.36.56-06.37.22-1634896772.mp3
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Golpista se passa por representante da justiça
de Grajaú e tenta dar golpe em Secretária da
Saúde
Marcial Lima

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/22/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-06.38.05-06.39.20-1634896587.mp3
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Projeto garante emprego para mulher vítima
de violência
O Plenário da Câmara acaba de aprovar o Projeto de
Lei 3878/20, do deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), que reserva 10% das vagas
intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego
(Sine) às mulheres em situação de violência doméstica
ou familiar.
Conforme a proposta, não havendo o preenchimento
das vagas por ausência de mulheres em situação de
violência doméstica ou familiar, as vagas
remanescentes poderão ser preenchidas por mulheres
e, não havendo, pelo público em geral.
O texto, que agora vai ao Senado, é um substitutivo
elaborado pela relatora, deputada Tabata Amaral
(PSB-SP), que destacou a importância da aprovação.
"Toda proposta que vise criar condições que auxiliem
as mulheres a se manterem afastadas das situações
de violência doméstica é bem-vinda e
deve ser analisada com o máximo empenho e
rapidez", disse.
Durante o debate, a líder da bancada feminina,
deputada Celina Leão (PP-DF), defendeu a proposta.
"Nós sabemos que uma das formas de libertação da
violência doméstica é a independência financeira",
afirmou.
O autor do projeto, deputado Alberto Neto
(Republicanos-AM), afirmou que o projeto visa
contribuir para melhorar a situação das mulheres
vítimas de violência, incentivando-as a entrar no
mercado de trabalho. Ele lembrou que o Brasil é o
quinto país do mundo em número de feminicídios.
"Esse projeto visa fazer com que a mulher tenha
independência financeira para sustentar seus filhos,
para ser feliz, para se salvar", afirmou.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.505.orig.pdf
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Homem é preso por estuprar criança
OS ABUSOS INICIARAM QUANDO A VÍTIMA TINHA
9 ANOS.
A Polícia Civil do Maranhão com o apoio operacional
da Força Estadual Integrada de Segurança Pública
(FEISP), cumpriu, na manhã da última quarta-feira(20),
um mandado de prisão preventiva expedido em
desfavor de um homem de 56 anos de idade suspeito
de estuprar uma adolescente de 13 anos no município
de Cha-padinha. Segundo informações da Delegacia
Especial da Mulher de Chapadinha, o homem abusou
sexualmente da adolescente em diversas
oportunidades, sendo que os primeiros abusos
ocorreram quando a vítima tinha apenas 9 anos de
idade vindo a se estender até o início da investigação
policial.
O preso foi indiciado pelo crime de estupro de
vulnerável, crime considerado como hediondo, cuja
pena, em caso de condenação, é de 8 a 15 anos de
reclusão.
Após o cumprimento do referido mandado de prisão e
de ser interrogado, na sede da Delegacia Regional de
Chapadinha, o preso foi encaminhado unidade
prisional, onde ficará custódia à disposição do Poder
Judiciário.
Bacabal
Na cidade de Bacabal, a polícia decretou a prisão de
um homem investigado pelo crime de homicídio,
ocorrido no dia 31 de maio deste ano, no bairro
Trizidela, em Bacabal. Segundo a 16a Delegacia
Regional de Bacabal que coordena a investigação, a
vítima foi morta a facadas. Após o assassinato, o
suspeito fugiu da cidade, e a autoridade policial
representou pela sua prisão preventiva, a qual foi
decretada pela autoridade judiciária competente. Na
última quarta-feira (20), o homem se apresentou na
delegacia, acompanhado por um advogado, ocasião
em que foi interrogado e deu-se cumprimento ao
mandado de prisão preventiva. Após os procedimentos
administrativos cabíveis atendidos na delegacia
regional, o preso foi conduzido à unidade prisional de
Bacabal, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.505.orig.pdf
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Após sequência de mortes de policiais no
MA, secretário diz que se houver confronto,
bandido tem que tombar
O secretário de Segurança Pública do Maranhão,
Jefferson Portela, falou nesta quinta-feira (21) que ,
em situação de confronto policiais, os bandidos tem
que tombar . A fala acontece após a morte de três
policiais militares no Maranhão, no intervalo de uma
semana.
Vou ao cemitério acompanhar o sepultamento de
nosso companheiro, mas dizer sim à população:
Quando eu estou dizendo pra cima, não é de agora
não. Todo dia você quantas prisões nós fazemos?
Muitas. (...) Estou dizendo agora para dar uma
resposta dura e dizer à sociedade que é para a
sociedade compreender e nos apoiar, porque alguns,
quando tem um confronto, que morre um bandido ou
dois, você vê quantos dias tem algumas figuras no
jornal e no rádio dizendo que é ação policial, que é
execução, que é antidemocrático. E não é. Quando se
usa a força do estado para preservar a paz social, é
um ato democrático. (...) Agora quando um bandido
tomba em confronto com a polícia, o que se quer? Que
morra o policial? Isso é um absurdo. (...) Estou
dizendo em combate. Não sou a favor da execução de
ninguém não. (...) Disse isso abertamente e digo de
novo: Se houver confronto, o bandido do lado de lá
tem que tombar , afirmou o secretário.
Ainda segundo o secretário, uma das causas para o
crescimento da facções e da realidade da segurança
pública no Maranhão acontece por conta das
organizações criminosas no sudeste do Brasil, que
não foram eliminadas no passado e agora são
responsáveis crimes no restante do país.

quando estava chegando em casa e foi abordado por
dois homens em um carro.
Segundo a polícia, Moisaniel reagiu ao assalto e foi
morto por dois disparos de arma de fogo na região do
tórax e na mão esquerda. O sargento foi socorrido e
levado para um hospital da capital, mas não resistiu
aos ferimentos. Após o crime, os assaltantes fugiram
e, até o momento, ainda não foram encontrados.
Antes, o
em um lava a jato no bairro Coroado, em São Luís. O
militar, que era lotado na Assembleia Legislativa do
Maranhão, foi surpreendido por uma dupla que estava
em uma motocicleta e foi atingido com um tiro no olho.
A dupla ainda levou um cordão e um bracelete da
vítima, e depois fugiram.
Na semana anterior,
em um posto de combustível no povoado Brejinho, na
zona rural do município de Caxias, às margens da BR316.
A hipótese é de que criminosos tentaram assaltar o
posto onde a vítima trabalhava como vigilante.
Raimundo estava fazendo a escolta dos gerentes do
posto, que estavam levando a renda do local, quando
os assaltantes abordaram.
Fonte:
Rádio Mirante AM (SL)

Existe o comando lá no Rio de Janeiro, o Comando
Vermelho, existe PCC em São Paulo, e essas malditas
facções espalhadas no interior e na capital de todo o
país. Por que isso? Porque não acabaram as facções
no Rio de Janeiro. Botaram para correr e elas se
espalharam para o país. Essa é uma verdade. Era pra
resolver o problema deles lá e não nacionalizar o
problema , afirmou portella.

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1076009/apossequencia-de-mortes-de-policiais-no-ma-secretario-dizque-se-houver-confronto-bandido-tem-que-tombar

O último caso de PM assassinado em São Luís
aconteceu na noite da quarta-feira (20), no bairro São
Cristóvão, em São Luís.
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Policia Civil prende homem suspeito de ter
estrupado uma menor de 13 anos na cidade
de Chapadinha
Jeferson Abreu

A Polícia Civil do Maranhão com o apoio operacional
da Força Estadual Integrada de Segurança Pública
(FEISP), cumpriu, na manhã da última quarta-feira(20),
um mandado de prisão preventiva expedido em
desfavor de um homem de 56 anos de idade suspeito
de estuprar uma adolescente de 13 anos no município
de Chapadinha.
Segundo informações da Delegacia Especial da
Mulher de Chapadinha, o homem abusou sexualmente
da adolescente em diversas oportunidades, sendo que
os primeiros abusos ocorreram quando a vítima tinha
apenas 9 anos de idade vindo a se estender até o
início da investigação policial.
O preso foi indiciado pelo crime de estupro de
vulnerável, crime considerado como hediondo, cuja
pena, em caso de condenação, é de 08 a 15 anos de
reclusão. Após o cumprimento do referido mandado de
prisão e de ser interrogado, na sede da Delegacia
Regional de Chapadinha, o preso foi encaminhado
unidade prisional, onde ficará custódia à disposição do
Poder Judiciário.
Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .
Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/10/policiacivil-prende-homem-suspeito-de-ter-estrupado-umamenor-de-13-anos-na-cidade-de-chapadinha/
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28 presos não retornam às penitenciárias
após saída de Dia das Crianças no MA
Walison Campos

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 do dia
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. Por G1-MA
Categoria: Uncategorized
Site: https://www.blogdowalison.com.br/28-presos-naoretornam-as-penitenciarias-apos-saida-de-dia-dascriancas-no-ma/
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Em Chapadinha Policia Civil Efetua Prisão
de Homem Suspeito de ter Estuprado uma
Menor de 13 anos de Idade
Walison Campos

A Polícia Civil do Maranhão com o apoio operacional
da Força Estadual Integrada de Segurança Pública
(FEISP), cumpriu, na manhã da última quarta-feira(20),
um mandado de prisão preventiva expedido em
desfavor de um homem de 56 anos de idade suspeito
de estuprar uma adolescente de 13 anos no município
de Chapadinha.
Segundo informações da Delegacia Especial da
Mulher de Chapadinha, o homem abusou sexualmente
da adolescente em diversas oportunidades, sendo que
os primeiros abusos ocorreram quando a vítima tinha
apenas 9 anos de idade vindo a se estender até o
início da investigação policial.
O preso foi indiciado pelo crime de estupro de
vulnerável, crime considerado como hediondo, cuja
pena, em caso de condenação, é de 08 a 15 anos de
reclusão. Após o cumprimento do referido mandado de
prisão e de ser interrogado, na sede da Delegacia
Regional de Chapadinha, o preso foi encaminhado
unidade prisional, onde ficará custódia à disposição do
Poder Judiciário.
Site: https://www.blogdowalison.com.br/em-chapadinhapolicia-civil-efetua-prisao-de-homem-suspeito-de-terestuprado-uma-menor-de-13-anos-de-idade/
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MPMA abre inquérito civil para apurar
eventual descumprimento de ordens judiciais
por parte do prefeito de Codó
Alberto Barros

Por eventual descumprimento de ordens judiciais por
parte do prefeito de Codó José Francisco o MPMA
abre inquérito civil para apurar a situação.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/22/RDIOFCFM965C
ODMA-06.36.56-06.37.22-1634896772.mp3
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Aprovado o projeto de Marreca Filho que
cria o Cadastro Nacional de Violência contra
a mulher
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou
o Projeto de Lei 2.293 2021, de autoria do deputado
federal Marreca Filho (Patriota-MA), que cria o
Cadastro Nacional de Violência Contra a Mulher.
De acordo com a proposta, as pessoas que
cometerem violência contra a mulher terão seus dados
incluídos nesse banco de dados nacional, cujo objetivo
principal é dispensar a vítima de ter que referir-se às
violências sofridas, pois já estarão registradas.
"Essa providência é de suma importância para que o
Estado ofereça maior segurança para as mulheres que
são vítimas de violência, sem que ocorra a sua dupla
penalização ao ter que contar infindáveis vezes as
histórias dos abusos sofridos", destacou Marreca
Filho.
O parlamentar acentuou que o banco de dados
contribuirá para facilitar investigações sobre crimes e o
encaminhamento dos casos pelos órgãos de
segurança pública. O projeto segue agora para
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJC).
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Câmara rejeita proposta para mudar
composição do Conselho do NP
A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira
(20) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que
pretendia alterar a composição do Conselho Nadonal
do Ministério Público (CNMP). A sessão foi
encerrada em seguida A rejeição representa uma
derrota política para 0 presidente da Câmara, Arthur
Ura (PP-AL), que defendeu abertamente a matéria Por
alterar a Constituição, a proposta precisava de
aprovação de pelo menos três quintos dos deputados isto é, 308 votos -em dois turnos.
Na votação desta quarta, houve 297 votos favoráveis e
182 contrários.
O texto votado em plenário foi um substitutivo
elaborado pelo relator Paulo Magalhães (PSD-BA),
nas últimas semanas, na tentativa de ampliar o apoio
àPEC.
Após 0 resultado, Lira chegou a dizer que colocaria em
votação o texto original - o que é permitido pelo
regimento - mas, depois, encerrou a sessão.
Autor da PEC, o deputado Paulo Teixeira (FT-SP) diz
que a discussão ainda não acabou e acredita que uma
nova votação pode ocorrer. Pelo regimento, segundo
ele, seria possível resgatar o texto original e votar
alterações como destaques, em seguida.
"A maturação [da PEC] tem que ser refeita e ela será
feita na semana que vem" afirmou o deputado.
Criticada por integrantes do Ministério Público, que
temiam interferências políticas no órgão se a matéria
fosse aprovada, a PEC aumentava, de dois para cinco,
o número de indicados pelo Congresso no CNMP.
Com as mudanças, o número de integrantes no
colegiado saltaria dos atuais 14 para 17.
Além disso, segundo 0 texto, o corregedor do conselho
também seria um nome escolhido pelos
parlamentares. Atualmente, o corregedor é escolhido
pelo CNMP, em votação secreta, dentre os membros
do Ministério Público. É ele0 responsável por
conduzir processos disciplinares.
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Palestras e oficinas marcam encontro com
estudantes no Centro Cultural do MPMA EM FOCO
Alunos do Centro de Ensino Paulo Freire, escola
pública da rede estadual localizada no bairro Conjunto
Habitacional Turu, em São Luís, participaram da
atividade "Encontro de Vidas: diálogo entre promotores
de justiça e adolescentes", realizada na manhã desta
quinta-feira, 21, no Centro Cultural do Ministério
Público do Maranhão.
Além da roda de conversa com membros do MPMA,
promovida no auditório do Centro Cultural, os 21
estudantes do 1o ano do ensino médio, participaram
de oficinas de pintura e cerâmica, ministradas,
respectivamente, pelos artistas Fábio Vidotti e Vítor
Rodrigues.
As ações fazem parte do projeto Escutar para
Transformar, implementado pelo Programa
Comunitário em Mediação e Práticas Restaurativas do
MPMA (MP na Comunidade) em parceria com o Clube
de Mães Mateus, o Centro de Referência da
Assistência Social doTuru e a Universidade Federal do
Maranhão. Além do curso de pintura e cerâmica, os
estudantes participam de oficina de literatura.
Conversaram com os estudantes os promotores de
justiça Vicente de Paulo Martins (da Promotoria de
Justiça Itinerante), Elyjeane Carvalho (integrante da
Escola Superior do Ministério Público do Maranhão ESMP) e José Márcio Maia Alves (diretor da
Secretaria para Assuntos Institucionais), que proferiu
palestra sobre medição e práticas restaurativas a partir
da trama do livro "Um Beirai para os bentevis" do
escritor maranhense Josué Montello.
Também se pronunciaram a assistente social Aládia
Chaves de Oliveira (servidora do MP) e a diretora do
Clube de Mães Mateus, Fernanda Albino.

estadual, situado na Rua Santaninha, n° 418, área da
Praça Deodoro, no Centro Histórico de São Luís. A
iniciativa contempla uma série de ações para a
revitalização da região central da capital maranhense.
A ação tem por objetivo fomentar o empreendedorismo
local e ocupar os imóveis públicos subocupados com
atividades que promovam o desenvolvimento
sustentável do Centro aliado à preservação do
patrimônio histórico.
O secretário de Estado das Cidades, Márcio Jerry,
destacou as metas e os objetivos do programa, que
incluem impactos econômicos e progresso para a
região."O Adote um Casarão, no âmbito do Programa
Nosso Centro, é um ativo muito importante que o
governador Flávio Dino oportuniza para revitalizar e
valorizar nosso patrimônio histórico, gerando
empregos e incentivando o empreendedorismo".
O casarão disponível fica localizado na Rua de
Santaninha, n° 418, Centro de São Luís, e possui área
de 350,65 metros quadrados divididos em dois
pavimentos. Para visitação, os interessados deverão
se dirigirão imóvel de segunda a sexta, das 14h às
17h. A concessão de uso não remunerado do casarão
terá o prazo máximo de até 30 anos, contados a partir
da assinatura do Termo de Adesão ao Programa
Adote um Casarão, não podendo ser prorrogado. Os
interessados deverão protocolar as propostas de
ocupação do imóvel, até dia 29 de novembro de 2021,
das 14h às 17h, na sede da Secid, na avenida Getúlio
Vargas, 1908, Monte Castelo, em São Luís.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia23-10-2021/

Nosso Centro: Governo do Estado lança mais um
edital para concessão de imóvel no Centro Histórico
de São Luís
Como parte da ação Adote um Casarão, do Programa
Nosso Centro, o Governo do Estado, por intermédio da
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano (Secid), lançou mais um edital para reforma e
concessão de um imóvel da administração pública
2
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MPMA lançará Programa de Atuação em
Defesa de Direitos Humanos no dia 25 de
outubro
Keith Almeida

No dia 25 de outubro (segunda-feira), o Ministério
Público do Maranhão lançará o Programa de Atuação
em Defesa de Direitos Humanos (Padhum), com
orientações teóricas e práticas para a atuação
conjunta e articulada dos promotores de justiça acerca
de demandas relativas a direitos humanos. O
Promotor de Justiça, José Alves Maia, explica os
objetivos do programa.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/22/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.36.28-07.40.43-1634908570.mp4
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Palestras e oficinas marcam encontro com
estudantes no Centro Cultural do MPMA
Reginaldo Rodrigues

Alunos do Centro de Ensino Paulo Freire, escola
pública da rede estadual localizada no bairro Conjunto
Habitacional Turu, em São Luís, participaram da
atividade "Encontro de Vidas: diálogo entre promotores
de justiça e adolescentes", realizada na manhã desta
quinta-feira, 21, no Centro Cultural do Ministério
Público do Maranhão.
Além da roda de conversa com membros do MPMA,
promovida no auditório do Centro Cultural, os 21
estudantes do 1º ano do ensino médio participaram de
oficinas de pintura e cerâmica, ministradas,
respectivamente, pelos artistas Fábio Vidotti e Vítor
Rodrigues.
As ações fazem parte do projeto Escutar para
Transformar, implementado pelo Programa
Comunitário em Mediação e Práticas Restaurativas do
MPMA (MP na Comunidade) em parceria com o Clube
de Mães Mateus, o Centro de Referência da
Assistência Social do Turu e a Universidade Federal
do Maranhão. Além do curso de pintura e cerâmica, os
estudantes participam de oficina de literatura.
Conversaram com os estudantes os promotores de
justiça Vicente de Paulo Martins (da Promotoria de
Justiça Itinerante), Elyjeane Carvalho (integrante da
Escola Superior do Ministério Público do Maranhão ESMP) e José Márcio Maia Alves (diretor da
Secretaria para Assuntos Institucionais), que proferiu
palestra sobre medição e práticas restaurativas a partir
da trama do livro "Um Beiral para os bentevis", do
escritor maranhense Josué Montello.
Também se pronunciaram a assistente social Aládia
Chaves de Oliveira (servidora do MP) e a diretora do
Clube de Mães Mateus, Fernanda Albino.
SONHO
A promotora de justiça Elyjeane Carvalho parabenizou
todos os participantes do projeto e ressaltou a
importância das atividades presenciais no Centro
Cultural do MPMA. "É um momento para sonhar,
porque toda realização começa com um primeiro
passo, que é um sonho. Nesse momento, vocês estão
tendo a oportunidade de aprender com os artistas.
Depois desse período tão longo de casa vazia, é muito

bom que a gente volte a se encontrar e desenvolver
projetos de forma presencial", disse.
No mesmo sentido, o promotor de justiça Vicente de
Paulo Martins destacou a importância do sonho para a
realização profissional e a concretização dos objetivos
de vida. Para isso, citou uma reflexão do poeta gaúcho
Mário Quintana: "A vida não basta ser vivida, precisa
ser sonhada".
E completou: "Se a gente não sonha, a gente não tem
objetivos, a vida não tem sentido. Por isso, continuem
sonhando, lutem pelos sonhos de vocês".
Para exemplificar a importância da Justiça
Restaurativa, José Márcio Maia Alves abordou a
história do romance "Um Beiral para os bentevis", que
se passa principalmente na São Luís dos anos 60 e
conta a trajetória da família do patriarca Venâncio, cuja
mágoa com a neta Magda se prolonga por boa parte
de sua vida.
"O Venâncio Sezefredo viveu a vida dele amargurado
com a neta Magda. A igreja tentou sem sucesso
restaurar o laço entre eles, e não existia nenhuma
instituição com qualificação e expertise para fazer isso.
Estou contando essa história para vocês porque às
vezes, na vida da gente, nós mesmos não
conseguimos restaurar relações que são importantes
para a gente, que são fundamentais para o nosso
crescimento espiritual, familiar e profissional. É preciso
que estejamos atentos à necessidade de restaurar
laços, e a Justiça Restaurativa trata disso. Práticas
restaurativas e atividades mediadoras de conflitos são
importantíssimas", completou destacando um dos
focos do trabalho atual do Ministério Público.
Logo depois, os estudantes participaram das oficinas
de pintura e cerâmica. As atividades do projeto
Escutar para Transformar são realizadas com o apoio
da Rede de Atendimento Integral nos bairros da
Divineia, Sol e Mar, Vila Luizão e Habitacional Turu,
território que será contemplado com um Núcleo
Comunitário de Mediação e Práticas Restaurativas do
Ministério Público.
Informação : Ministério Público do Maranhão
Site:
http://www.reginaldocazumba.com.br/2021/10/palestras-
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e-oficinas-marcam-encontro.html
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Contra interferências no Ministério Público:
Hildo Rocha comemora derrubada da "PEC
da Vingança"
Caio Hostilio

Durante os debates acerca da PEC 5, o deputado
federal Hildo Rocha trabalhou contra a proposta que
ficou conhecida como "PEC da Vingança". Apesar de
concordar com alguns pontos contidos no texto, Hildo
Rocha criticou diversos dispositivos contidos na
proposta, principalmente a alteração que retira do
Conselho Nacional do Ministério Público a
prerrogativa de escolher o Corregedor do órgão.
"Eu não discuto a questão da composição. O que eu
questiono é a possibilidade de o Poder Legislativo
escolher o Corregedor do Conselho Nacional do
Ministério Público. Quando se diz que o Ministério
Público não tem controle é um equívoco. O
Ministério Público é controlado pelos Tribunais de
Contas, é controlado, sim, até mais do que outros
órgãos. Portanto, eu me posiciono contra a aprovação
dessa PEC", justificou Hildo Rocha.
Interferência indevida fragiliza o MP
O parlamentar destacou que a Constituição de 1988
não prevê o controle do Ministério Público pelo
Poder Legislativo.
"Muito pelo contrário. A ideia inicial era tornar o
Ministério Público independente e autônomo para
poder combater irregularidades e fazer com que as leis
sejam cumpridas. A proposta que está em debate
fragiliza, sim, esse órgão importante para a sociedade
brasileira. Além de permitir grande interferência no
Ministério Público, a PEC 5 cria disputas regionais
que dificultarão a ascensão de membros do ministério
público de estados pequenos ao cargo de corregedor.
Hoje o corregedor do CNMP é do Rio Grande do
Norte, com essa mudança dificilmente promotor ou
procurador de um estado pequeno chegará a
corregedor do CNMP", argumentou Hildo Rocha.

alínea "f" o texto foi modificado. Com a mudança além
de ser vedado aos membros do ministério público
exercer atividade político-partidária foi acrescentado a
vedação de interferir nas instituições constitucionais
com finalidade exclusivamente política". Isso torna
subjetivo o mandamento. O Promotor que for trabalhar
nas eleições vai ter dificuldade para exercer as suas
funções", alertou.
O trabalho que o deputado Hildo realizou tanto nos
bastidores quanto no plenário, para evitar a aprovação
da PEC 5/21, deu resultados. O parlamentar
comemorou a derrubada do substitutivo confeccionado
pelo deputado Paulo Magalhães.
"Com o resultado da votação que derrubou o
substitutivo, ficou claro que parte dos colegas
deputados tem responsabilidade com à população
brasileira que necessita e quer um ministério público
independente, autônomo, sem ingerência política.
Agora temos que ficar atentos para impedir nova
investida daqueles que querem enfraquecer o
ministério público", enfatizou Hildo Rocha.
https://bit.ly/3Gd0BYn
Site: https://caiohostilio.com/2021/10/22/contrainterferencias-no-ministerio-publico-hildo-rochacomemora-derrubada-da-pec-da-vinganca/

Critérios subjetivos dificultam atuação do MP
O deputado apontou também a existência de critérios
subjetivos que poderiam dificultar o exercício das
atividades de competência do MP. "O art. 128,
modificado criará um complicador. No inciso II, a
6
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Banco de dados com medidas protetivas para
mulheres será votado na quarta-feira
Por: Mhario Lincoln

Será votado, na próxima quarta-feira (27), o
substitutivo ao projeto que determina o registro
imediato, em banco de dados específico, das medidas
protetivas decretadas pela Justiça a favor de
mulheres vítimas de violência (PL 976/2019 ). A
matéria seria votada na quinta-feira passada (14), mas
foi transferida para esta quinta (21) - quando foi
retirada de pauta mais uma vez. Segundo o presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco, a pauta da próxima
quarta-feira será dedicada a projetos de interesse da
bancada feminina, como uma forma de marcar a
campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo
conscientizar homens e mulheres sobre os riscos do
câncer de mama.
De iniciativa da deputada Flávia Morais (PDT-GO), a
matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no
último mês de abril e enviada ao Senado, onde está
sendo relatada pela senadora Daniella Ribeiro (PPPB). Conforme estabelece o substitutivo, as medidas
protetivas de urgência serão, após sua concessão,
imediatamente registradas em um banco de dados que será mantido e regulamentado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Será garantido o acesso
instantâneo do Ministério Público, da Defensoria
Pública e dos órgãos de segurança pública e de
assistência social, com vistas à fiscalização e à
efetividade das medidas protetivas. O texto original do
projeto fazia referência apenas às polícias Civil e
Militar.
Segundo a relatora, conferir a policiais das duas
corporações, assim como aos demais órgãos de
segurança pública, o mais pronto acesso às medidas
protetivas concedidas por juízes pode significar um
incremento da confiança das mulheres nas instituições
do Estado, que passará a agir de modo mais eficiente.
Daniella Ribeiro acrescentou que a medida pode
concorrer para a interdição ou atenuação da escalada
da violência que as mulheres vítimas de algum ato de
abuso, agressão, constrangimento ou ameaça,
costumam enfrentar.
Site: https://www.facetubes.com.br/noticia/2162/bancode-dados-com-medidas-protetivas-para-mulheres-seravotado-na-quarta-feira
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